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Inauguració de la 10a edició del 
Catalunya Model de Nacions Unides 

(C'MUN 2015) 

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2015 

La presidenta 

Bona tarda.  

Senyores diputades, senyors diputats, representants de diferents institucions i 

estudiants que s’han reunit al C’MUN 2015, per a mi és un goig que enguany que se 

celebren deu anys de la primera edició del C’MUN 2015 el president de l’Associació 

de Nacions Unides m’hagi demanat poder-la tornar a celebrar aquí,  al palau del 

Parlament. 

En primer lloc, els vull donar la benvinguda a aquesta casa, que és la de tots, que 

és el que sempre dic a les persones que vénen de fora o que amb motiu d’alguna 

celebració demanen poder-la fer al Parlament. 

Avui comença un treball que us portarà, durant tres dies, a dialogar, escoltar, 

debatre i parlar com si forméssiu part dels diferents organismes de les Nacions 

Unides, i a defensar els valors de la convivència, la tolerància, el respecte, i les 

diferències, valors que, per nosaltres, són molt importants; un treball que a 

vosaltres us donarà la possibilitat de traslladar la vostra veu a les Nacions Unides.  

Crec que aquesta iniciativa que es va tenir ara fa deu anys va ser molt bona, 

perquè vosaltres sou el futur, i els que ja no ho som, que som present o quasi 

passat, necessitem saber com penseu, com parleu, com escolteu i, sobretot, com 

defenseu els valors de les llibertats i la democràcia.  

Per tant, benvinguts sigueu a aquesta casa, que és la casa de la paraula.  
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Aquesta casa té una història gran i molt llarga que us explicaré al final. Ara han de 

parlar les persones que estan assegudes a la taula i que volen, també, adreçar-vos 

unes paraules.  

Fins després, doncs. 

[...] 

Bé, ara sí que arribem al final d’aquest acte d’inauguració. El primer que vull fer és 

donar les gràcies a l’Associació de Nacions Unides a Espanya i a Catalunya i al seu 

president per l’organització de la desena edició del C’MUN. El fet d’haver arribat a 

un nombre rodó fa que puguis mirar enrere i veure si realment ha servit d’alguna 

cosa. Crec que el C’MUN ha servit de molt. 

Ha servit no tan sols per al que deia el president de l’associació, per fer amistats i 

relacions, sinó també, com he dit abans, per debatre, dialogar, escoltar, decidir i 

enviar notes als qui han d’escoltar i que a vegades no escolten, i també per fer 

turisme. Sempre convido les persones que vénen de fora a no desaprofitar l’estada 

a la ciutat de Barcelona, perquè té molt per veure, i es pot veure en un dia, en dos, 

en quatre... Et pots organitzar bé per gaudir de la ciutat i de tot el que té de 

diversió, de monuments, de cultura... 

Crec, doncs, que serveix per a això i serveix també per conèixer-nos, per saber per 

què aquella persona parla d’aquesta manera o explica la seva experiència, que tu 

no te l’havies imaginada. Que cadascú tingui una història diferent ens apropa en 

comptes d’allunyar-nos, i això és molt important per al diàleg, per fer propostes, 

per portar la vostra veu a les Nacions Unides, i és en aquest sentit que vull donar 

les gràcies personalment a l’amic i company Eduard Sagarra, perquè, dels deu anys 

del C’MUN, ell l’ha presidit durant vuit anys i, per tant, quan algú dels que m’han 

precedit ha dit que s’havia fet molt, que era una gran feina i que s’havia aconseguit 

que més de 3.500 estudiants haguessin vingut a Barcelona en aquests deu anys, en 

gran part ho devem a la seva iniciativa. Té una manera de fer que anima i engresca 

i, a més, és una persona que, quan és responsable d’un projecte, és capaç de fer 

que sigui un èxit, com demostra la presència de tots vosaltres avui aquí. 
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No us demano que us poseu drets, però sí que li dediquem un aplaudiment. 

(Aplaudiments.) 

A l’inici d’aquest acte us he comentat que éreu al palau del Parlament i que tenia, 

aquest palau, una història important que forma part de la història de Catalunya. Hi 

ha dues vessants d’aquesta història que us vull explicar, relacionades amb aquesta 

casa, amb el que significa aquesta casa i amb el que significa la feina que fareu 

aquests tres dies. 

Aquest Parlament és seu parlamentària des del 1932, quan va ser-ho durant set 

anys. Després la dictadura franquista va suprimir la institució, el Parlament de 

Catalunya, i no va ser fins l’any 1980 que la cambra va reprendre l’activitat aquí 

mateix i fins avui. 

L’edifici que alberga el Parlament no es va construir perquè fos un parlament. El 

palau té tres-cents anys d’història i ens hem de remuntar al 1714 i a  la guerra de 

successió, que els catalans vam perdre. El monarca Felip V, que encapçalava el 

bàndol guanyador, va fer construir una ciutadella fortificada i amb edificis militars 

en el que avui és el parc de la Ciutadella. Ara l’edifici més important del parc és el 

palau del Parlament, abans, però, era l’arsenal de la ciutadella, el lloc on es 

guardaven les armes. De fet, al saló de sessions del palau és on havien estat 

tancades les armes més importants d’aquell arsenal. 

Al cap de cent cinquanta anys, gran part de la fortalesa va anar a terra i dels 

edificis que en formaven part va quedar aquest i dos més d’aquí al davant. Aquest 

edifici es va convertir en un museu municipal, propietat de l’ajuntament de 

Barcelona, que el va rehabilitar com a palau reial per a la que en aquell moment 

era reina regent a l’estat espanyol. Mai no es va utilitzar com a palau reial i 

l’ajuntament de Barcelona el va tornar a fer servir com a museu municipal. 

Va ser l’any 1932 que el president de la Generalitat i l’alcalde de Barcelona van 

acordar que fos la seu del legislatiu català. Sempre dic a les persones que vénen de 

fora que el que va ser un arsenal, un polvorí, el que va ser un instrument per 

reprimir els catalans, avui els catalans l’hem convertit en el lloc de la paraula. I, per 
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tant, crec que és important saber-ho i entendre que forma part, una mica, de la 

manera de ser, del tarannà del poble de Catalunya. 

L’altra vessant de la història de què vull parlar i que té molt a veure amb el que 

vosaltres fareu aquests dies, és que el Parlament –i alguns dels membres de la 

taula hi han fet referència– té els antecedents en les assemblees de pau i treva del 

segle XI. Aquesta institució va ser creada precisament per parlar de pau, per parlar 

de treva, perquè en aquella època contínuament hi havia guerres. Van decidir que 

el que havien de fer és parar de tant per poder parlar i veure si es podien entendre. 

I aquestes assemblees de pau i treva van néixer el segle XI. 

Al segle XII es constitueix la cort comtal, que va ser el primer embrió del que serien 

les corts generals de Catalunya. D’aquestes corts va parlar Pau Casals, el 

violoncel·lista internacionalment conegut, a les Nacions Unides quan va rebre el 

premi de la pau... I al discurs d’agraïment va dir: “Sóc català. [Catalunya és] avui 

una província d’Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació 

més gran del món. Els diré per què. Catalunya va tenir parlament molt abans que 

Anglaterra. Catalunya va tenir la gènesi de les Nacions Unides. Totes les autoritats 

de Catalunya el s. XI es van trobar en una ciutat de França, que en aquella època 

pertanyia a Catalunya, per parlar de pau, al s. XI. Pau al món i contra les guerres, 

la inhumanitat de les guerres. Això era Catalunya [...]”  D’aquest discurs 

celebràvem, fa poc, l’any 2011, el quarantè aniversari. Per nosaltres, és un 

referent, Pau Casals; és un referent que va saber vendre, en sentit positiu, 

Catalunya arreu del món. 

I, de fet, la nostra història ve d’aquest segle XI, d’aquella cort comtal i de les corts 

catalanes que, com la que es va celebrar al saló de cent de l’ajuntament de 

Barcelona el 1283, va ser allà on realment va néixer el dret constitucional català, 

un dret que parteix del pactisme, de la negociació, de la voluntat d’arribar a acords, 

de la resolució de conflictes i, per això, té molt a veure amb tot allò de què 

vosaltres parlareu aquests dies. 

Catalunya té una història molt llarga, com tots els pobles del món, però aquesta és 

la nostra, la que forma part de la nostra identitat com a poble. Tenim un territori, 
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tenim una llengua, tenim una cultura, tenim un dret propi i tenim un conjunt de 

ciutadans que s’estimen el seu país i volen que el seu país sigui el millor del món. 

Per això aquests anys vivim un procés històric importantíssim, un procés que va 

néixer fa poc, quan després de quatre anys de treball en aquesta casa per reformar 

de dalt a baix la nostra norma fonamental, l’estatut d’autonomia, una sentència del 

Tribunal Constitucional va laminar les parts més importants d’aquest estatut 

aprovat pel poble de Catalunya. En aquell moment, el poble de Catalunya es va 

alçar. Ja no van ser els polítics, ja no van ser els parlamentaris, ja no va ser el 

govern d’aquell moment, sinó el poble de Catalunya el que va decidir, en una 

manifestació, dir que Catalunya era una nació i tenia el dret de decidir. 

Parlo del 10 de juliol del 2010. Han passat cinc anys. Cada any, des del 2010, l’11 

de setembre, dia de nostra festa nacional, celebrem una manifestació 

multitudinària, tan multitudinària que hi han pogut assistir un milió, un milió i mig 

de persones, fins dos milions. Es va arribar a fer una via catalana, des del nord de 

Catalunya fins al sud. I, finalment, el 9 de novembre passat, sense cap autorització, 

perquè no ens van deixar fer la consulta legal que volíem, vam fer un procés 

participatiu i en aquest procés participatiu hi van prendre part dos milions i mig de 

persones. Els que abans discutien si a la manifestació de l’Onze de Setembre hi 

anaven un milió o quatre-centes mil persones o trenta mil, no van poder dir que no 

a la participació democràtica del poble de Catalunya del dia 9 de novembre. En 

definitiva, l’únic que vol aquest poble és decidir el seu futur; l’únic que vol és que el 

deixin votar. 

Crec que en un moment com el que estem i en què vosaltres parleu de llibertats i 

democràcia, aquest és un element fonamental, i que valia la pena que un dia com 

avui us pogués explicar de manera ràpida què és i com es viu en aquest moment 

aquest procés històric a Catalunya. 

I res més, desitjar-vos una bona estada, que treballeu força, que penseu en els 

valors que són realment necessaris per al món en què vivim i per al món del futur, i 

que igual que molts han dit que el món és vostre i que el futur és vostre, també és 
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nostre i volem, els que no som tan joves, que el món del futur sigui millor que el 

d’avui. 

Moltes gràcies. 

 


