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Economista, professor i activista social. Va ser 
president de Justícia i Pau, associació cristiana 
dedicada a la promoció dels drets humans i la 
pau. Ha participat en nombroses lluites a favor 
de la pau, la justícia social i els drets dels pobles, 
i ha estat un promotor incansable de les finances 
ètiques. La seva obra escrita tracta, entre altres 
temes, sobre les relacions nord-sud, el comerç 
internacional, el deute extern i l’economia de 
defensa. Ha rebut el premi Constructors de Pau, 
que dóna l’Institut Català Internacional per la 
Pau, i la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Arcadi Oliveres ha esdevingut un referent dels 
moviments socials i el pacifisme a casa nostra.

La Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix, que 
compta amb un fons dedicat a la Cultura de la 
Pau, recull en aquesta guia les obres d’Arcadi 
Oliveres disponibles a les biblioteques públiques.
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Entre la complicitat cap a un 
sistema que ens domina i les 
possibilitats de discrepar-hi 
hi ha un espai de consciència 
que ens ha de permetre veure 
que ni tot està perdut ni tot és 
impossible.

Arcadi Oliveres en aquesta 
xerrada adreçada als nens 

d’una escola, explica en què consisteix l’economia: què és 
una economia sana i una economia malalta, i quines són 
les veritables causes de la crisi.

OLIVERES, ARCADI 
Un altre món
Barcelona: Angle, 2011

OLIVERES, ARCADI
Això no funciona: què és 
l'economia?  
Cànoves i Samalús: Promeus, 
2011

OLIVERES, ARCADI
Esto no funciona: ¿qué és 
la economía?  
Cànoves i Samalús: Promeus, 
2011

Un repàs en primera persona 
dels moments clau que han 
marcat els camins d’Arcadi 
Oliveres.
Les cròniques vitals d’un 
referent dels moviments 
socials.

OLIVERES, ARCADI
El Meu camí cap a la utopia
Barcelona: Angle, 2006

OLIVERES, ARCADI 
Aturem la crisi: les perversions 
d'un sistema que és possible 
canviar  
Barcelona: Angle, 2010

El llibre per saber què ha 
passat amb la crisi, denunciar 
els culpables i proposar 
solucions per canviar el 
sistema.

Cinc sessions d’economia 
bàsica impartides l’octubre 
del 2002 al Centre Cultural 
“La Farinera” del Clot. 

OLIVERES, ARCADI
Introducció a l'economia 
Barcelona: ATTAC-Catalunya, 
2007

“El capitalisme és un sistema 
d’explotació constant de gent, i,
mentre el mantinguem, no farem res”.

“Un sistema que dona prioritat als 
interessos d’alguns per sobre de les 
vides humanes és un sistema malalt”.



OLIVERES, ARCADI  ... [et alt.]
Les Veus de les places 
Barcelona: Icaria, 2011

OLIVERES, ARCADI
¡Ya basta!: indignación y 
respuestas a un sistema 
enfermo
Barcelona: Angle, 2012

OLIVERES, ARCADI 
Diguem prou!: indignació i 
respostes a un sistema malalt 
Barcelona: Angle, 2012

“Busco la revolta del esperits. Igual que 
la lectura del diari cada matí em revolta, 
intento transmetre aquesta revolta a altra 
gent. Vull que la gent surti emprenyada 
però no desesperançada. Emprenyada sí, 
però disposada a revoltar-se”.

El moviment del 15M propo-
sa la fi d’una llarga etapa 
d’obediència i sub   missió. 
Prendre les places ha es tat el 
gest radical i no violent que 
ens ha permès fer sentir el 
crit col·lec tiu de "Ja n’hi ha 
prou".  

Som aquí perquè volem 
una nova socie tat que doni 
prioritat a la vida per sobre 
dels interessos econòmics i 
po  lítics. 

La deuda externa debe 
relacionarse de una vez por 
todas con la deuda ecológica. 
¿Cómo valorar la pérdida de 
biodiversidad y de autonomía 
económica del Sur?

Amb el seu discurs pedagògic, 
crític i personal, 
Arcadi Oliveres combina 
estadístiques i evidències per 
desemmascarar i denunciar 
les estructures, els processos 
històrics i els interessos que 
s’amaguen darrere els 
conflictes i les desigualtats. 

OLIVERES, ARCADI
¿Quién debe a quién?: deuda 
ecológica y deuda externa 
Barcelona: Icaria, 2003

“L’única prioritat a escala global és 
destruir el capitalisme”.

OLIVERES, ARCADI
Contra la fam i la guerra 
Manresa: Angle, 2007

VERSIÓ DIGITAL



En un mundo interdepen-
diente, nuestra seguridad 
no puede construirse contra 
la seguridad de los otros. 
En este proceso de militari-
zación, tener industrias de 

guerra, invertir en armamentos o sobredimensionar los 
ejércitos no ayuda a la paz mundial sino, todo lo contrario.

OLIVERES, ARCADI;
ORTEGA, PERE (eds.)
El Militarismo en España: 
balance del ciclo 
armamentista español hasta 
2007 
Barcelona: Icaria, 2007

OLIVERES, ARCADI; PERE 
ORTEGA (eds.)
El Ciclo armamentista 
español: una panorámica 
crítica (1989-1999) 
Barcelona: Icaria, 2000

Análisis del proceso econó-
mico de los armamentos 
que debido a los enormes 
recursos que consume obliga 
a preguntarse sobre qué clase 
de bienes son las armas y 

qué efectos tienen en el desarrollo humano, tanto en los 
países productores como los consumidores. 

“El nivell de despesa mundial militar és 
esfereïdor: l'any 2003, la despesa ascendia a 
1 bilió de dòlars, una quantitat vint vegades 
superior a la que es necessita per eradicar la 
fam al mó”.

Què vol dir «fer» política? Què 
significa «construir un nou 
sistema»? Encara més, 
¿podem canviar realment 
aquest sistema?

OLIVERES, ARCADI
La Força per canviar les coses: 
converses sobre nous 
paisatges i velles lluites 
Barcelona: Angle, 2015

Arcadi Oliveres, reconegut 
activista per la justícia 

social, i Celestino Sánchez, actiu iaioflauta, conversen 
sobre temes claus per a la superació dels nostres 
problemes actuals, sobre la necessitat d’una nova 
política. 

OLIVERES, ARCADI
Conversa entre Arcadi Oliveres, 
Celestino Sánchez: el rescat de 
la democràcia
Barcelona: Icaria, 2013

OLIVERES, ARCADI
Conversación entre Arcadi 
Oliveres, Celestino Sánchez: el 
rescate de la democracia
Barcelona: Icaria, 2013

“Si nuestros estados tuviesen dos 
dedos de frente harían desaparecer 
los ejércitos”.



OLIVERES, ARCADI
¡En qué mundo vivimos!: 
infórmate, piensa y actúa 
Barcelona: Icaria, 2009

¿Qué sabemos de este 
mundo? Poca cosa; se nos 
dice que estamos en la 
sociedad de la información, 
pero sabemos que es enga-
ñosa, parcial, tendenciosa...
¿Qué podemos hacer para 

que mejore? Informarnos, pensar y actuar, pública 
y privadamente, es decir, presionar a los que tienen 
el poder, implicarnos, comprometernos.

Fent memòria de les seves 
lluites i de la seva vida, 
l'economista altermundista 
i referent dels moviments 
socials Arcadi Oliveres 
repassa en aquest llibre els 

conceptes que han guiat el seu posicionament: 
democràcia, refugiats i migracions, capitalisme, canvi 
climàtic, antiarmamentisme, cultura de la pau...
Podem, així, entendre fins on hem arribat, què hem 
après de tot allò viscut i explicar on són les claus per 
creure, encara, que aquest és un món habitable.
 L'Arcadi ens adverteix: estem obligats a l'esperança. 
Perquè l'esperança es l'únic motor per a l'acció. Una 
acció que mogui alternatives viables i possibles. Perquè, 
ara sí, ens hi va la vida. 

 "Reclamo diginitat vital per a tota la humanitat. 
Tenim recursos suficients perquè tothom pugui 
viure cobrint les seves necessitats  bàsiques, que 
no són nomes materials, també 
educatives, culturals, relacionals..."

OLIVERES, ARCADI 
Paraules d’Arcadi: què hem 
après del món i com podem 
actuar 
Barcelona: Angle, 2021



"OLIVERES ÉS EL PROFETA
DESARMAT QUE SACSEJA LES 
NOSTRES CONSICÈNCIES." 

                                                    (JOAN BARRIL)


