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Commemoració del 70è aniversari de la fi 
de la segona guerra mundial a Europa 

Palau del Parlament, 8 de maig de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. 

Donem la benvinguda als diputats que ens acompanyen, als alumnes de quart 

d’ESO de l’escola Maristes de Badalona i al president i als membres de la junta 

directiva de l’entitat Amical de Catalunya dels Antics Guerrillers Espanyols a França. 

Avui commemorem el 70è aniversari del finiment de la segona guerra mundial. Des 

del 2001 cada any per aquesta data el Parlament fa un acte com el d’avui. L’any 

2001 els membres de la junta directiva de l’Amical ho van demanar al president del 

Parlament i, des de llavors, ho commemorem any rere any amb un acte que ha 

anat canviant. 

Des de fa poc, un parell d’anys deu fer, fem dos actes diferents el mateix dia... Un 

amb el format que tenim ara, en què un grup d’estudiants d’una escola, enguany 

vosaltres, formuleu una sèrie de preguntes i les responen persones que van viure la 

segona guerra mundial, i la van viure bé perquè hi van participar bé perquè hi van 

ser i hi van morir familiars seus, bé perquè eren petits, com el senyor Pubill, que no 

va participar a la guerra, perquè tenia vuit o nou anys, però, en canvi, el senyor 

Martí, sí. Per tant, teniu aquí persones que van viure en carn pròpia una guerra 

com la segona guerra mundial. 

Un cop acabada la segona guerra mundial, les Nacions Unides van demanar al món 

que cada any se celebrés un acte com aquest perquè no se’n perdés la memòria, 

perquè tothom sabés què havia passat, però no per venjança sinó perquè no tornés 

a passar. I per això des del Parlament, que és la casa de tots, vam considerar que 

havíem de mantenir aquest record, aquesta memòria històrica, i retre homenatge 

cada any a totes les persones que van donar la vida per les llibertats. 


