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La FUNDACIÓ Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat és sens dubte una de les entitats de
la nostra ciutat amb més prestigi com a mínim a Catalunya. I donada la importància i prestigi dels
ponents estrangers podem dir sense equivocar-nos que gaudeix d’un gran respecte i consideració a
nivell internacional.
Des de l’any 1984, que es van inaugurar les primeres jornades, any rere any hem pogut gaudir dels
seus ensenyaments i debatre els continguts moderats per ponents de primera línia.
Si em permeten podem fer cinc cèntims de la seva història.
Des dels seus orígens la iniciativa va gaudir del suport de personalitats molt conegudes i vinculades als
moviments per la pau arreu de Catalunya. Algunes d’aquestes personalitats, com Frederic Roda i Arcadi
Oliveres, van considerar que Sant Cugat era la localitat adient per acollir aquesta iniciativa. Las
converses mantingudes amb els alcaldes del moment (Angel Cases i Oriol Nicolau), van ser rebudes
evidentment amb un suport total.

Frederic Roda
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Arcadi Oliveres a la Universitat de la Pau

Persona clau per portar a bon port aquesta iniciativa va ser el Premi Nobel de la Pau 1980, Adolfo Pérez
Esquivel. La seva va ser una participació activa tant en les converses fundacionals com a l’hora
d’organitzar la Universitat amb els seus objectius. De fet en va ser Rector i continua essent-ne membre
actiu com a President d’honor. Val a dir que per poc que pugui és present als diferents cursos d’estiu.

Adolfo Pérez Esquivel, Premi Nobel de la Pau 1980

Arcadi Oliveras, cofundador d’UNIPAU, des de fa anys n’és el President. La seva trajectòria en defensa
de la Pau i la Justícia és llarga . No ens cal estendre.
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Una fundació i el seu corresponent Patronat regeix la UNIPAU.
Els seus objectius des del primer moment van ser molt clars:
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nova iniciativa universitària pretén fer evident la seva vocació d’encontre i d’intercanvi”.
“Partim de la creença que el coneixement real dels problemes és la base per al seu plantejament
correcte i antecedent indispensable per trobar-ne solucions” (Frederic Roda, fundador i director).
“Los caminos y alternativas están aquí, en la capacidad que tengamos de generar nuevas relaciones
entre los pueblos, en crear ámbitos de reflexión como es la naciente Univerdiad Internacional de la Pau,
que contribuirá, estoy seguro, en fortalecer los esfuerzos por construir una sociedad más justa y
solidaria, en generar el diálogo, en hacer propuestas que contribuyan al avance de los esfuerzos por la
Paz”. (Del discurs inaugural d’Adolfo Pérez Esquivel, fundador i rector).
L’educació per la Pau és un objectiu que des de sempre ha estat present a les activitats de la UNIPAU.
Com a prova del que diem s’ha creat un projecte educatiu Teixint xarxes que porta els valors de la Pau a
diferents centres educatius de Sant Cugat i poblacions de l’entorn.
Igualment en aquesta línea d’educació per la Pau ja són un clàssic l’escenificació que als Quatre
Cantons es fa en commemoració de Gandhi representant els ensenyaments i pensaments sobre la Pau
de personatges històrics com Hanna Arentd
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Al llarg de les XXXI jornades desenvolupde fins ara, els diferents títols i continguts han estat
eloqüents: des de “Una nova concepció dels drets humans” de la primera Universitat (1984), passant per
“Les altres violències” (2001), “Poder i violència” (2003) i altres temes, com “Les fonts d’energia, font
dels conflictes”, “L’aigua, font de poder”, “Les migracions”, “Els mitjans de comunicació i l’educació”,
etc. Els ponents, des de la primera fins a l’última, són personalitats reconegudes en el seu àmbit. A la
pàgina web de la Fundació es poden consultar totes les ponències dels diferents cursos.
El CMSC, des de la Creació d’UNIPAU i veient els valors que vol transmetre a la ciutadania en general i
als ciutadans de Sant Cugat en concret , li va donar el seu suport. Es va identificar totalment amb els seus
objectius. Avui en dia continua formant part del Patronat d’UNIPAU i tots saben que les portes del nostre
club estan obertes a les seves necessitats, i hi seran benvinguts. La Universitat de la Pau sempre
necessita col·laboradors. Des d’aquestes pàgines animem els socis que hi vulguin participar i aportar un
gra de sorra al funcionament, continuïtat i renovació.
Per últim des del club fem una crida a participar dels cursos. Aquest any, al juliol (del 7 al 13) UNIPAU
ens ofereix un programa sota el títol “CONSEQÜÈNCIES DELS CONFLICTES ARMATS”, de màxima
actualitat. Conferències, tallers, debats i convivència converteixen aquestes activitats en unes jornades
singulars. Al web UNIPAU podem tenir-ne una extensa informació.
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Ja estàn obertes les incripcions del XXXI Curs d’Estiu (del 7 al 13 de juliol al Centre Borja de Sant
Cugat)

La temàtica que proposem aquest cop és Conseqüències dels conflictes armats, amb ponents de luxe
experts en la matèria.
Us hi esperem!
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