ARCADI OLIVERES I SANT JUST DESVERN

En el decés del Arcadi Oliveres, el grup de Justícia i Pau i els amics de Sant
Just volem transmetre el nostre acompanyament i solidaritat als seus familiars i
amics.
Fa 25 anys es va constituir el grup de Justícia i Pau al poble de Sant Just
Desvern amb motiu de les manifestacions del poble i recollida d’aliments, en la
guerra dels Balcans (Bosnia/Herzegovina i el Kosovo)
En aquest llarg camí el grup de J i P Sant Just, vàrem estar presents amb la
Junta de Govern de Barcelona i treballant amb l’Arcadi. En conseqüència van
reobrir els conceptes de la economia i el poble, la Unió Europea, la globalització,
les transnacionals, el euro, paradisos fiscals, el PIB del Estat, Empreses del IBEX
35, la Banca i la seva incidència en les financiacions amb armes per la guerra, la
pobresa a casa nostra i al 2/3 de tot el planeta, les migracions i les causes que
l’originen i el tancament de fronteres per part de la UE origen de morts al
Mediterrani , les despeses amb l’Exércit i el seu armament entre d’altres.
La relació amb Sant Just ha estat propera, a través de conferencies i
xarrades presencials en diversos locals i sentin les nostres inquietuds,
interrogants socials de present i de futur. Amb la seva darrera intervenció ara fa
dos anys a les Escoles de Sant Just que encara ara recordem, barem gaudir un cop
mes de la seva presència.
Sempre has estat sempre per nosaltres, una llum, una guia, un far en els
nostres treballs que han estat molts. En aquest llarg camí Justícia i Pau Sant Just
s’ha consolidat plenament al poble i a la comarca del Baix, com també a les
diverses comissions de Catalunya i a Justícia i Paz de Madrid (amb comunicacions
al resto del Estat).
Al poble J i P Sant Just col·labora amb entitats com la Vall de Verç, Sant Just
Solidari, Ajuntament, Ateneu, Solidança, Parròquia, Radio Desvern, la Premsa del
Baix, la Festa de la Pau, i d’altres.
El seu record i la seva coherència i el compromís vital cristià seguirà viu i
fent possibles les transformacions en moltes persones.

El nostre poble te present a l’Arcadi i el que deia i explicava. Venien gent
del poble i de fora a escoltar-lo. El seu record perdurarà sempre en el temps. I la
seva llavor fructificarà. Aquest dies recents hem rebut nombroses mostres de
suport i solidaritat en vers la seva persona.
Del Bisbe Pere Casaldàliga: “Les meves causes valen més que la meva vida.
La solució és l’esperança. Una esperança, però que es posi a fer feina, que sàpiga
viure el dia a dia, que miri de fer amb els altres el treball de la justícia i de
l’alliberament “
Fins sempre Arcadi, estem amb tu.

Justícia i Pau Sant Just

