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“L’amor i el coneixement compartits son els aliments de 

l’ànima… m’ho va dir un savi” 

Aquest any tenim l’honor i el plaer de 

comptar amb la presència d’ 

ARCADI OLIVERES 
Catedràtic d’Economia de la UAB 

President de Justícia i Pau  

Biografia d’una vida dedicada al coneixement i les persones 

Trajectòria de vida i president de Justícia i Pau 

 

Data: Dilluns dia 16/05/2011 

Hora: de 16:00 a 20:00 h 

Emplaçament: IG-NOVA EMPRESA, Avda. Mestre Muntaner, 

86, Igualada. 

Contacta: Tel: +34 93 805 04 09 | 

email: ignovaempresa@aj-igualada.net 

 

 

ASSISTÈNCIA GRATUITA AMB INSCRIPCIÓ 

PRÈVIA (fes clic) 

 

Més informació (fes clic) 

Avuí més que mai cal empatia 
social, memòria i motivació per 
progressar. 

Avuí més que mai, cal escoltar les persones 
que han dedicat i dediquen la seves vides a les 
persones i a la societat. 

Avuí més que mai cal aturar la nostra velocitat 
enbogida i escoltar a aquelles persones que 
treballen per un món millor, per a tots i sense 
exclusions de cap mena. 

Avuí més que mai cal estar aprop d'aquelles 
persones que troben un sentit a la vida 
denunciant i promovent una consciència de 
Pau i de Justícia, en detriment d'aquelles 
cultures que parlen de voracitat humana i de 
manca d'empatia. 

Avuí més que mai cal estar units al costat dels 
que més pateixen, solament així serem adults. 

Avuí més que mai cal ser petits i no tan grans; i 
ser més valents i més solidaris, solament així 
serem humans. 

Avuí més que mai ens hem d'estimar més i 
compartir més i millor. Solament així un dia 
podrem morir en pau. 

Cal escoltar l'Arcadi, que les seves paraules 
siguin coratge, informació i desperar. És una 
gran oportunitat: siguem-hi! 

"La Gestió del Talent" té l'honor i la felicitat de 
ser acompanyats el proper seminari pel 
Professor, Catedràtic, President de Justícia i 
Pau i Persona valenta, Arcadi Oliveres. 

Us animo a tota la comarca aplegar-nos al 
voltant de l'Arcadi. Serà una tarda explèndida 
de coneixement, d'economia social, de noves i 
refrescants idees, de nous horitzons, 
d'esperança, de preguntes i respostes, de 
proximitat i sobre tot, serà una tarda de 
persones inolvidable. 

Feu còrrer la veu! 

Gràcies Arcadi per acompanyar-nos! 

Santi López 
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