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IV premi Conviure a Catalunya 

Palau del Parlament, 11 de maig de 2015 

La presidenta 

Arribem ja a les paraules de cloenda de l’acte. Abans heu fet una visita al palau. 

Molts de vosaltres probablement no hi havíeu estat mai, al Parlament, i en aquesta 

visita us deuen haver explicat què hi ha i què hi havia en aquestes parets i una 

petita part de la història de Catalunya. 

L’any passat vam celebrar el tricentenari dels fets del 1714, arran dels quals es va 

construir aquest edifici amb una finalitat militar; us ho deuen haver explicat. Hi 

havia armes, era un polvorí, i era dins la ciutadella que es va construir no per 

defensar Barcelona, els barcelonins, sinó perquè no es tornessin a alçar. Era, doncs, 

un instrument de repressió. Amb el pas del temps, però, d’aquella ciutadella només 

en queden aquest edifici i dos més aquí al davant. Un segle i mig després d’haver-

se fet, l’edifici fou reconstruït amb l’objectiu d’utilitzar-lo com a palau reial, cosa 

que n’explica la fesomia actual. Mai, però, no hi va viure cap rei. Després, 

l’ajuntament el va convertir en museu municipal, i ho va ser molts anys, fins al 

1932, quan durant la Generalitat republicana va esdevenir la seu del Parlament. O 

sigui, un lloc que havia esta pensat per guardar-hi armes, per reprimir el poble 

català, es va convertir en el lloc de la paraula. Perquè aquí els diputats i les 

diputades parlen, debaten, aproven lleis, discuteixen, conviuen, participen en la 

nostra democràcia.  

Fa deu anys, els antics diputats, que continuen involucrats en la nostra societat, 

van crear aquest premi per traslladar als nois i les noies, als nens i les nenes, de 

Catalunya, a les escoles de Catalunya, els valors que considerem importants per 

conviure, que són la participació, saber parlar, saber dialogar... Una mica, el que 

heu fet quan heu recollit els accèssits i el premi. 
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La Noa, l’Alba i la Judith, de l’Escola Finestres, ens han explicat que volien arreglar 

el pati, que era massa gran per jugar-hi a futbol o bàsquet, i, en canvi, es feia petit 

per a altres activitats. I van pensar en un projecte en què les idees anaven sortint 

de cada un d’ells; uns pensaven que hi havia d’haver flors, d’altres que hi havia 

d’haver ombra per dinar-hi, d’altres que s’hi hauria de poder jugar a pilota. I això 

ho van fer parlant, defensant les seves idees sense imposar-les, i, al final, i amb 

l’ajut dels mestres, van consensuar el pati, el pati saludable, que ha resultat de tot 

aquest treball. 

El mateix pel que fa a l’Escola Camins, una escola, com ja ha dit la directora, molt 

petita, que va començar fa tres anys i que ja en aquell moment van haver de triar-

ne el nom, cosa que van fer de manera participativa. La directora diu que el nom 

de l’escola n’és un signe d’identitat, perquè és el que van escollir. A més, “camins” 

té moltes lectures, lectures en positiu. És el camí que cadascun de vosaltres ha de 

fer de petit a gran, en què heu d’intentar assumir tot el que els mestres us 

ensenyen, perquè el dia de demà segur que ho necessitareu. L’Escola Camins ha 

rebut un accèssit amb el projecte del logotip, que ja he ensenyat abans, un logotip 

amb colors molt vius, amb el color de l’esperança, amb el sol, amb uns dibuixos 

molt bonics. 

I respecte a l’Escola de Música, amb la presentació que n’ha fet la directora, poca 

cosa en puc dir, ja. De la mateixa manera que sempre defensem la importància de 

l’esport en l’educació, la música també hi és molt important. Tant l’esport com la 

música fusionen un seguit de valors molt importants per a la vostra formació: el 

treball, l’esforç, la voluntat, la convivència, valors que són molt importants per fer 

un projecte com el de l’orquestra de què d’aquí a uns moments gaudirem.  

Permeteu-me acabar amb unes paraules d’agraïment als mestres i als directors 

d’escola. Avui hem tingut l’exemple de tres grans directores de tres escoles 

diferents: una de rural, una acabada de néixer, pràcticament, i una altra amb una 

gran tradició, ja. Totes tres heu defensat l’escola d’una manera no solament 

professional, sinó vocacional, i això és d’agrair. 
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Hem de ser conscients, i crec que això ho hem de remarcar, que gràcies als 

mestres tenim un país capaç d’integrar bé els nouvinguts. I, com heu dit, la llengua 

catalana és una eina per a aquesta integració i aquesta bona convivència. Aquests 

darrers anys, en què hem tingut uns moviments migratoris molt importants, 

vosaltres heu estat la peça clau perquè aquesta integració sigui una realitat. En 

nom del Parlament, us dono les gràcies per la vostra feina, per aquesta feina 

d’educar els nostres nois i noies, que no es veu gaire però de què en canvi ens 

beneficiem tant com a societat. 

Moltes gràcies. 

 


