
ELS ALUMNES DE 1r D’ESO ENTREVISTEN ELS PARTICIPANTS DEL SEKMUN 2013 

 
LAURA CASTRO: Creus que l’ONU serveix per poder canviar el món? 
ÀLEX COSTA: L’ONU és una gran inversió pel futur que s’hauria de valorar encara més del que 
es valora ara. Jo he participat en debats de l’ONU i sé que és una gran eina que haurien 
d’utilitzar tots el països per millorar el desenvolupament mundial. 
 
GUILLERMO ESCUDERO: Per què creus que s’ha fundat el SEKMUN? 
LAURA PLANA: Ja existeixen altres models, com el THIMUN. L’opció de SEKMUN crec que 
sorgeix perquè els alumnes puguin aprendre d’una forma més interactiva i oberta a parlar en 
públic, fomentar la tolerància, i també per fomentar la cooperació i la convivència entre els 
alumnes dels diferents SEK.  
 
ELSA RUZ i  JÚLIA MILL: A quin comitè vas pertànyer? Quins són els temes principals que vau 
tractar? 
ONA ALBADALEJO: Vaig formar part del comitè d’Assemblea General, que és un lloc on es 
representen tots els Estats Membres de les Nacions Unides i es parlen sobre qüestions 
importants que es decideixen democràticament. S’han tractat dos temes molt diferents. El 
primer consistia en l’enfortiment de la cooperació internacional en l’economia i les finances, i 
l’altre parlava sobre la relació entre el desarmament i el desenvolupament. 
 
ORIOL ANDREU: Sobre teu país, Estats Units, en què t'has centrat? Com vols ajudar? 
ÀKEX COSTA: Jo vaig parlar sobre la llibertat de la religió mundial i la crisi econòmica. Vam 
aconseguir signar una resolució que millorava els Drets Humans de les persones. 
 
MARC OBERMAIER: Creus que SEKMUN és necessari  per a la educació del nens, per conèixer 
les altres parts del món i respectar-les? 
GUILLEM MARRODÁN: Sí, perquè has d’investigar i documentar-te molt sobre el teu país, i 
respectar les seves cultures i creences. També perquè has que parlar com si realment fos el teu 
país. A més a més, te n’adones de les posicions d’altres països.  
 
CRISTINA COLLI: Creus que Sekmun t’ajuda en la teva vida acadèmica? I personal?  
LUCÍA COLLI: Sekmun t’ajuda principalment a veure més enllà de les nostres fronteres. T’obre 
les portes a una sèrie de problemes reals i actuals d’avui dia i sobretot t’ensenya a com 
resoldre’ls. A més  a més, aprens capacitats oratòries en situacions molt formals i serioses. 
 
NATALIA DE LA NUEZ: Creus que és important fer l’esdeveniment del Sekmun? Per què? 
ÀLEX COSTA: Oi tant que és important! Et dóna molts valors que ajuden molt a la vida, com ara 
saber dialogar. Ho recomano a tothom, no és necessari que siguis el més intel·ligent de la 
classe per anar a Sekmun, a tothom li va perfecte. 
 
ELOÍSA TRILLO: En quina mesura el SEKMUN et fa millorar com a persona? 
ARNAU ABARCA: Sekmun t'ajuda sobretot a escoltar diferents perspectives sobre un tema i a 
negociar considerant tots aquests punts de vista. Al cap i a la fi t'ensenya a escoltar les 
opinions dels altres i a conviure amb elles. 
 
PABLO MONTERO i POL CUNYAT: Com t’ha beneficiat en el teu aprenentatge el fet de 
participar en el SEKMUN VII?  
ÁLVARO MONTERO: M'ha ajudat a millorar el debat, a expressar-me oralment, i també a 
millorar el meu anglès, ja que feia el meu tema en aquesta llengua.  
 



ORIOL SAYERAS: Creus que el Sekmun t’ha fet canviar la manera de pensar? 
ÀLEX COSTA: SÍ que ens canvia la manera de pensar. Sekmun ens ensenya a pensar com si 
fóssim diplomàtics dels diferents països que ens toquen a cadascú i, a part de política, ens 
ensenya a dialogar sobre problemes importants i aprenem a arribar a acords.  
 
BEA DÁVALOS: Per què vas decidir anar al SEKMUN? Ho recomanes? 
CLÀUDIA COMAS: Perquè m’encantaria estudiar Relacions Internacionals, i és bàsicament el 
que fem al Sekmun. Es coneix molta gent i és important. Sí que ho recomano. És una 
experiència que només es té una vegada a la vida i jo penso que l’hem d’aprofitar. 
 
GUILLEM OBIOL: Com definiries la teva experiència al SEKMUN? 
ARNAU ABARCA: Va ser una molt bona experiència que m'ha aportat coses molt bones per al 
meu futur. D’una banda, m'ha ajudat a millorar les meves habilitats d’oratòria i, de l'altra, a 
portar un projecte de manera totalment autònoma. A més a més, aprens a arribar a acords 
sobre temes que repercuteixen en la societat. Per tant, va ser una experiència molt 
enriquidora. 
 


