CURRICULUM VITAE DE JULIO MARIA SANGUINETTI
Va nàixer a Montevideo el 6 de gener de 1936. És casat amb la historiadora Marta Canessa, amb qui
té dos fills i quatre néts. És advocat, graduat en la Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat de la
República (1961).
President de la República Oriental de l'Uruguai electe per dues vegades (l985-l990, 1995-2000),
diputat electe en tres períodes (l962, l967, l97l), ministre d'Indústria i Comerç (l969-l971) i d'Educació i
Cultura (1972), senador de la República (2005-2010), el Dr. Julio M. Sanguinetti ha tingut una vasta
trajectòria en el camp polític i governamental.
A partir de 1953, i fins avui, ha desenvolupat una profícua activitat periodística, com a redactor,
cronista i columnista de diversos mitjans de difusió en l’àmbit nacional (diaris “El Día”, “Acción”,
setmanaris “Canelones”, “Correo de los Viernes” i “El País”) i també en l’àmbit internacional (setmanari
llatinoamericà “Visión”, Agència “EFE”, “El País” de Madrid i “La Nación” de Buenos Aires). En 1997 va
ser nomenat President Honorari del Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) i en 2008 va rebre la
“Pluma de Honor” de l’Acadèmia Argentina de Periodisme.
La seua actuació en el camp de la cultura ha sigut de gran relleu. President de la Comissió Nacional
d'Arts Plàstiques (1967-1973), membre fundador de la Comissió de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural
de la Nació (1972), president del Centre Regional per al Foment del Llibre a Amèrica Llatina de la
UNESCO (1975-1984), president de la Universitat per a la Pau de Nacions Unides (2007-2011), president
de l'Institut PAX (1990), membre del jurat de la primera edició del Premi Velázquez (2002). El Dr. Julio M.
Sanguinetti ha dictat nombroses conferències i dirigit seminaris en diverses ciutats d'Amèrica i Europa. La
seua aportació en l'àrea cultural ha sigut reconeguda internacionalment amb el Premi Internacional Simón
Bolívar de la UNESCO, Gran Creu Kennedy de la Universitat Argentina John F. Kennedy i el títol de
doctor honoris causa per les Universitats de Brasília, Moscou, Asunción del Paraguai, Kuala Lumpur de
Malàisia, Gènova, Bucarest, Simón Bolívar de Veneçuela, Jerusalem, Santiago de Compostel·la,
Universitat del Rosario a Colòmbia, Universitat de Ciències Empresarials i Socials de Buenos Aires,
l'Acadèmia de Ciències Socials de la República Popular Xina, la Universitat Peruana de Ciències
Aplicades, Universitat Segle XXI de Córdoba i Universitat de Cuyo Mendoza .
També és President Honorari del Club Atlético Peñarol.
En 2009 rep la distinció Governador Juan Bautista Bustos del Govern de la província de Córdoba.
En 2011 el Premi Security 2010 a la personalitat internacional que majors esforços ha realitzat per la
germanor del Riu de la Plata i en 2012, el Premi “Giovanni Battista Cuneo”, de la regió Ligúria (Itàlia).
En 2013 la Medalla d'Honor de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (Santander, Espanya).
En 1996 propicia la creació del “Círculo de Montevideo”, grup de reflexió orientat a obrir nous
camins per a la governabilitat i el desenvolupament humà a Amèrica Llatina. Originat a Montevideo, el
Círculo, que continua avui la seua labor, s'ha reunit a Barcelona, Brasília, Madrid, Santiago de
Compostel·la, Sevilla, Viena, Washington, República Dominicana i Santiago de Xile convocant destacats
polítics, intel·lectuals i dirigents d'organitzacions internacionals. És membre fundador del “Club de
Madrid” i integra el Patronat de la “Fundación Carolina”. Participa, des de 1999, en el Fòrum Iberoamericà
fundat per Carlos Fuentes.
Ha escrit nombroses obres, entre les quals destaquen les publicacions següents: “Alcances y
aplicaciones de la nueva constitución uruguaya”, “La nueva constitución”, “La nación, el nacionalismo y
otros ismos”, “Pedro Figari. El caso Almeida”, “El temor y la impaciencia”, ”El año 501", “Un mundo sin
Marx”, “Meditaciones del milenio”, “El Doctor Figari” i en 2009 “La agonía de una democracia” , que va

rebre el premi Bartolomé Hidalgo de la Cámara del Libro de Uruguay a la millor obra de l'any. En 2012 va
publicar “La Reconquista”, relat de la tornada democràtica a Uruguai i últimamente “El Uruguay del
optimismo”, assaig biogràfic sobre Luis Batlle Berres.
Ha rebut les majors condecoracions de països com Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, El
Salvador, Espanya, França, Guatemala, Hondures, Itàlia, Lituània, Malàisia, Mèxic, Nicaragua, Ordre de
Malta, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana i Veneçuela.

