
 
 
400 universitaris de tot el món debatran alguns dels temes més importants de 
l’agenda internacional a les sessions del C’MUN 2011, la conferència Model 
Nacions Unides de barcelona. 
    
El Model de Nacions Unides és un exercici de simulació. La simulació és un 
procés en el que els procediments de la vida real es recreen en circumstàncies 
més reduïdes i controlades. Explicar com és un Model de NU és complex. 
Imaginin una sala —una comissió— d’unes 50-60 persones debatent —en anglès— 
les posicions del país que han escollit —mai el seu país d’origen— de forma fidel i 
realista sobre els temes que marquen l’agenda de Nacions Unides. Afegeixin a 
tot això un component d’escenografia i teatralitat —des de la formal 
indumentària fins com han d’expressar-se—, sumin-lo a la “lògica” de l’ONU i a 
les dinàmiques de grup que es creen i agitin-lo amb la vitalitat i el dinamisme 
propi dels joves. Ara ho han de multiplicar pel nombre de comissions. Això els 
donarà una certa idea de què és un Model de Nacions Unides. Però hi ha molt 
més. També és la feina diària de l’equip de premsa, encarregats de reflectir allò 
que succeeix durant aquests dies, així com la convivència, les relacions personals, 
amistats i complicitats que sorgeixen. És una experiència incomparable. 
    
En tots els casos, els joves no poden representar i defensar els interessos dels 
seus països d’origen. Això els obliga a estudiar a fons les problemàtiques de 
països que no són els seus, cosa que contribueix a la formació cultural global 
que es demanarà a les futures generacions, tant en la seva vida professional 
com personal.  
 
L’edició d’enguany del C’MUN arriba a la seva sisena edició. Sis anys en els quals 
el C’MUN s’ha consolidat com un del més importants fòrums d’aquestes 
característiques que se celebren a Europa.   
 
Sinopsi del funcionament del ModelSinopsi del funcionament del ModelSinopsi del funcionament del ModelSinopsi del funcionament del Model: 
Cadascun dels set temes són assignats a una comissió. Els participants  —entre 50 
i 60 estudiants per comissió—, presenten, estudien i debaten durant tres jornades 
els temes, reproduint el procés exacte que segueixen els diplomàtics de les 
Nacions Unides per redactar la corresponent resolució. L’últim dia, les 
conclusions es presenten al plenari de l’Assemblea General, on són debatudes i 
votades a mà alçada. Les resolucions són trameses a “l’autèntica” ONU perquè 
sigui presa en consideració com a expressió dels punts de vista i voluntat dels 
joves de tot el món. 
 
A banda de les sessions de les comissions —el Comitè Econòmic i Financer, i el 
Comitè Ad Hoc sobre l’Aliança de Civilitzacions—, aquest any també es 
reprodueix el funcionament de tres òrgans essencials del sistema de les Nacions 
Unides: el Consell de Seguretat, el Consell de Drets Humans, i la Cort 



Internacional de Justícia. A més en aquesta edició també simularem dues de les 
agències més importants: la UNESCO i la OMS, amb la voluntat i l’ambició de 
treballar les qüestions més noves i actuals del panorama internacional.   
    
    
ELS TEMES DE DEBATELS TEMES DE DEBATELS TEMES DE DEBATELS TEMES DE DEBAT    
 
CONSELL SEGURETAT 

a) La reforma del Consell de Seguretat 
b) Missions de Pau:  

- La utilització de companyies privades en la provisió de 
serveis en missions de pau/humanitàries.  

- Mandat de les Missions de Pau en la protecció de la 
població civil. Cas de la RD Congo 

 
La reforma del Consell de Seguretat és un dels temes més controvertits dins de 
les Nacions Unides. Sempre a l’agenda de l’Organització, donat l’evident 
anacronisme que la seva composició suposa, els intents de transformar-lo en 
quelcom més democràtic i just, es tradueixen en fracassos. El darrer d’ells, fa cinc 
anys a la Cimera Mundial de 2005. Però la qüestió continua, de forma més 
soterrada amb el treball de comissions i grups de països. Dels quatre “candidats 
oficiosos” a esdevenir membres permanents (Alemanya, Brazil, Índia i Japó), tres 
d’ells formaran part del consell el 2011. Aquest fet, sumat a la presència també 
dels dos màxims “aspirants” del continent africà, Nigèria i Sud-Àfrica, es 
presenta com una oportunitat per tornar a posar la qüestió sobre la taula. 
 
Juntament amb la reforma del Consell, l’altre tema de debat serà l’avaluació 
dels dos aspectes més polèmics que han marcat l’actualitat de les operacions de 
manteniment de la pau: per una banda l’ús de mercenaris i, per l’altra, el 
mandat de les missions respecte a la protecció de la població civil, pel qual es 
partirà del cas més recent de la República Democràtica del Congo.  
 
COMITÈ ECONÒMIC I FINANCER (2º COMITÈ AG) 
- Establiment de taxes internacionals per combatre la pobresa: 

- Taxes bancàries i bursàtils 
- Taxa aviació comercial 
- Taxa turisme 

 
Sortir de la crisi econòmica mundial i assolir els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni són objectius primordials indissociables de les Nacions Unides. I per 
fer-ho, s’han plantejat diferents mesures econòmiques d’abast planetari. Líders 
com Sarkozy i Zapatero van defensar a la Cimera Mundial de les Nacions Unides 
del setembre passat debatre sobre un sistema de taxes    que permeti finançar les 
reformes en la economia mundial i el desenvolupament. 
 
Considerant que l’actual crisi té l’origen en un sistema financer globalitzat, i que 
aquest ha hagut de ser rescatat pels estats, els mandataris van trobar just 
l’establiment d’una taxa sobre les transaccions financeres que recolzi la 
recuperació global. A més de les taxes bancàries i financeres el G-20, n’estudia 



d’altres sobre el transport aeri i marítim per compensar les seves emissions 
contaminants. I, per altra banda, cada cop més països o ciutats implementen o 
es plantegen implementar taxes sobre el turisme. Però cap d’aquestes mesures 
es considera factible si no s’apliquen simultàniament a tot el món. Arribar a un 
acord al respecte es el repte que planteja aquest comitè. 
 
CONSELL DE DRETS HUMANS 

a) Medicaments: Dret a la salut vs. Patents 
b) Internet: Dret a la lliure circulació d’informació vs. Drets 

d’autor 
La globalització i el major accés a les noves tecnologies tant de comunicació com 
mèdiques han provocat un debat que qüestiona la noció dels drets de propietat 
intel•lectual tal com els enteníem, quan aquests xoquen amb l’exercici de drets 
fonamentals com el dret a la salut i a la llibertat d’expressió (que inclou el lliure 
accés, difusió i circulació d’informació). 
 
Per una banda, hem d ‘analitzar el context de les patents de les medecines: el 
seu cost elevat impedeix l’accés a milions de persones en països en vies de 
desenvolupament, que demanen poder fabricar genèrics per poder fer front a 
pandèmies com la sida, tuberculosi i malària; mentre que els defensors de les 
patents argumenten que aquestes són necessàries per recuperar la inversió 
d’estats i empreses en la recerca i producció de les medecines i per finançar-ne 
de noves. A la reunió ministerial de la OMC de Doha, el 2001 es va arribar a un 
principi d’acord perquè en casos d’emergència nacional els països en vies de 
desenvolupament poguessin produir medicaments sense pagar patents, però 
això no ha impedit les denúncies de les farmacèutiques i que els països 
desenvolupats hagin anat posant dificultats i restriccions per rebaixar l’abast  de 
l’acord. 
 
Per l’altra banda les noves tecnologies de comunicació han propiciat una 
revolució en l’accés, reproducció i circulació de productes informàtics i 
audiovisuals que ha deixat els drets de propietat intel·lectual en una situació de 
vulnerabilitat mai vista. Per protegir-los davant aquest nova realitat, cada cop 
més països d’arreu del món plantegen noves mesures que alhora limiten els 
drets vinculats a la llibertat d’expressió. 
 
El Consell haurà de decidir quins drets i en quines situacions han de prevaler uns 
sobre els altres, i els mecanismes per regular aquesta dicotomia. 
 
 
UNESCO 
 - Tradicions vs. Benestar animal 
 
Malgrat que sembla haver un consens global en evitar el patiment innecessari 
dels animals, quan s’analitza amb deteniment, trobem que el patiment animal 
és present i justificat en celebracions tradicionals, ritus i manifestacions culturals i 
religioses a tot el món. Si bé algunes d’aquestes pràctiques han estat presents a 
les cultures d’arreu del món des de temps immemorials, aquestes han anat 
evolucionant en general cap a una creixent sensibilització sobre el benestar dels 
animals. Així, alguns països o regions en els que tenien lloc esdeveniments com 
baralles de gossos, galls o braus així com determinades caceres, o fins i tot el 



sacrifici d’animals sense atordiment previ per motius religiosos, han estat 
prohibits, mentre que en d’altres gaudeixen de reconeixement legal.  
 
En aquest sentit, actualment existeixen dos moviments enfrontats que busquen 
un reconeixement internacional que defensi la seva postura: per una banda 
trobem la campanya internacional encapçalada per la Societat Mundial per a la 
Protecció dels Animals, amb l’objectiu que les Nacions Unides aprovin una 
Declaració Universal sobre Benestar Animal, i per l’altra associacions 
internacionals de tauromàquia i baralles de galls demanen a la UNESCO que les 
declari patrimoni cultural de la humanitat. 
 
CORT INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

- El futur del Pol Nord 
 

L’efecte hivernacle està fonent la superfície de gel del Pol Nord, sent probable 
que pel 2040 hagi desapareguda. Però a més de les dramàtiques conseqüències 
mediambientals, el que és ja una realitat és la ferotge lluita internacional per 
aquesta zona geopolítica. Segons els científics, la regió conté el 25% dels 
recursos mundials de petroli, a més d’un tresor incomparable en gas, or, 
diamants i altres riqueses. També quedaria oberta una nova ruta comercial 
esperant ser explotada. Rússia va iniciar la batalla plantant la seva bandera a la 
dorsal Lomonosov, encenent l’alarma en tots els païssos que es disputen els 
drets sobre la zona (EE.UU, Canadà, Dinamarca i Noruega), i anticipant la que 
possiblement serà la batalla del segle XXI. Aquesta serà la qüestió de debat en 
la Cort Internacional, en una edició apassionant o es barregen medi ambient, 
geopolítica, economia i drets jurisdiccionals.  

 
 
ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT 
 - Cap a la prohibició del tabac? 
 
Com va assenyalar el prestigiós bioquímic i oncòleg Mariano Barbacid, “el tabac 
és l’única de la causes confirmades de càncer la comercialització -i per tant 
consum- del qual, no està prohibida definitivament”.  Malgrat la contundència 
d’aquesta afirmació, i que 168 estats han signat el Conveni Marc sobre Control 
de Tabac, tant el consum com la producció de cigarretes al món va en augment, 
particularment als països en desenvolupament, i en grups de població tan 
significatius com dones i joves, afavorida per la liberalització del comerç i la 
publicitat en totes les seves vessants. 
 
A més de l’evident problema de salut pública mundial que el tabac suposa, s’ha 
de tenir en compte la seva dimensió econòmica: la càrrega per a les famílies, 
especialment les pobres, i en els sistemes nacionals de salut, el comerç ilícit, i la 
importància de trobar activitats alternatives econòmicament viables pels sectors 
que viuen del tabac. 
 
Si, tal com en el Conveni els Estats declaren estar “determinats a donar prioritat 
al seu dret de protegir la salut pública”, ha arribat el moment que aquests 
estableixin les polítiques “reals” que regulin la confrontació existent entre 
aquest dret i els qui defensen la llibertat de consum de l’individu.  
 



ALIANÇA DE CIVILITZACIONS 
- Gènere i migració:  

- Igualtat de gènere 
- Violència de gènere 
- Manifestacions religioses visuals 

 
 
 La migració és un dels temes més polèmics en l’actual debat 
polític per les tensions que es generen entre la cultura receptora i la 
d’origen. La qüestió en que probablement es fa més evident aquest 
xoc és en la condició de la dona. Enguany, el Comitè de l’Aliança es 
vol delimitar el debat en tres àrees concretes: 
 
-La igualtat de gènere, entesa com l’equiparació tant de drets com 
oportunitats de la dona respecte l’home en la societat d’acollida.  
-La violència de gènere, en totes les seves formes, quan aquesta es 
pretén justificar per tradicions culturals o religioses. 
 
-Símbols religiosos i la seva presència i interacció en l’espai públic, 
específicament en les peces de roba que esdevenen símbols 
religiosos, o d’identitat, per uns, o símbols de discriminació i 
opressió, per altres.  
 
 
 
NACIONALITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ NACIONALITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ NACIONALITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ NACIONALITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ     
(d’on vénen el estudiants)(d’on vénen el estudiants)(d’on vénen el estudiants)(d’on vénen el estudiants)    
 
Afganesa/Alemanya/Austríaca/Azerbayana/Británica/Xinesa/Xipriot
a/Colombiana/Equatoriana/Eritrea/Eslovena/Espanyola/Estoniana/Fi
nlandesa/Francesa/Georgiana/Ghaniana/Grega/India/Iraniana/Italia
na/Japanesa/Kazakh/Kenyà/Letona/Malaia/Nigeriana/Nord-
americana/Pakistanesa/Polonesa/Portuguesa/Romanesa/Russa/Suec
a/Suïssa/Tanzània/Turca/Turcmena/Ucraïnesa/Veneçolana 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
UNIVERSITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ (6UNIVERSITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ (6UNIVERSITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ (6UNIVERSITATS PARTICIPANTS 6a EDICIÓ (6----9 d’abril)9 d’abril)9 d’abril)9 d’abril)    
Ankara University 
Aston University 
Bilkent University 
Charite Medical School Berlin 
Chelyabinsk State University 
City University London 
Collegium Civitas, Poland 
Coventry University 
ESADE 
Franklin College,Switzerland 
Fudan University 
Georgian State Power Organization 
GlobalSida, Madrid 
Gothenburg University 
House of Europe in Saint-Petersburg 
Humboldt University of Berlin 
IBA Karachi, Pakistan 
IES EMT Escola Municipal del Treball 
Ilia State University 
Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals 
Institute of Foreign Languages of the 
Federal State University, Russia 
Ivane Javakhishvili Tblisi State University 
London Metropolitan University 
Lund University, Sweeden 
Maastricht University 
Middle East Technical University  
Mordovian State University 
National and Kapodistrian University of 
Athens 
Olabisi Onabanjo University, Nigeria 
Richmond, The American International 
University in London 
Ritsumeikan University, Japan 
Sciences Po Bordeaux 
Spyken School, Lund 
St. Augustine University of Tanzania 
Suleyman Demirel University 
Tallin University 
Taras Shevchenko National University of 
Kyiv 
The Hague University 
Tianjin Foreign Language University 
Ulyanovsk State University 
UNA-Sweden 

Universidad Carlos III, Madrid 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Deusto 
Universidad de Granada 
Universidad de Málaga 
Universidad de Sevilla 
Universidad del País Vasco 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Universidade de Santiago de 
Compostela 
Universidade de Vigo 
Universitá de Turin 
Universitá degli studi di Milano 
Universitá degli studi di Napoli 
Universitat Autonoma de Barcelona 
Universitat Cattolica Sacro Cuore di 
Milano  
Universitat de Barcelona 
Universitat de València 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 
Université Bretagne-Sud Lorient-France 
Universiteit van Amsterdam 
University College London 
University for Development 
Studies,Ghana 
University of Birmingham 
University of Bristol 
University of Bucharest 
University of Essex 
University of Göttingen 
University of Groningen 
University of Helsinki 
University of Macedonia, Thessaloniki 
University of Manchester 
University of Nairobi 
University of Padova 
University of Palermo 
University of Piraeus 
University of Stockholm 
University of Trieste 
University of Warsaw 
UNYA Estonia 
UNYA Nigeria 
Uppsala University 
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