
INFO - EL PATIO DE BABEL 

Dimecres 13 de novembre: La Fira de Babel. 
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INFO - EL PATIO DE BABEL 

• Inauguració. 

A les 10h del matí lloc la inauguració de la Fira. Ens han acompanyat les següents autoritats: 

•  Sra. Rosalia Carnicé, Tinent d’alcaldia de l’Ajuntament i Vicepresidenta del Consell Comarcal 

•  Sra. M. Dolors Sans, Inspectora d’Educació 

•  Sr. Ignasi Serret, director de l’INS La Serra 

•  Sr. David Puig, representant de l’AMPA de l’INS La Serra 

•  Sr. Jaume Suau, director del centre d’estudis Mascançà 

•  Sra. Montserrat Serret, directora de l’Escola Ignasi Peraire 

•  Sra. Dolors Bell-lloch, directora del Centre Formació d’Adults 

•  Sra. Roser Solé i Sra. Carme Jou, responsables del CRP 

•  Sra. Angelina Roure, presidenta d’ACUDAM 

•  Representants de l’Escola Les Arrels. 

També ens acompanyaven quatre personatges habituals en les festes patronals de les ciutats, els 

gegants: El Parrot i la Marieta, La Carme i el Pepito. 

Després d’unes paraules de salutació del director, la inspectora i la regidora, s’ha donat per inaugu-

rada la fira. 
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• Els nostres expositors. 
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CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS 

CRP d’EL PLA D’URGELL 

BIBLIOTECA COMARCAL 

 

MOLLERUSSA, MUNICIPI 

LECTOR 
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• Els nostres expositors. 
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JOCS TAULA PERIÒDICA 

CONTACONTES ACUDAM 
LYCÉE LOUIS ARMAND-EAUBONNE 

JOCS TRADICIONALS 

KARAOKE 
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• La cloenda. 

El mateix dimecres, a la tarda, vam celebrar l’acte de cloenda al mateix recinte de L’Amistat. La sala 

de teatre es va omplir de paraules, de música, de ball, de teatre,... Les intervencions dels responsa-

bles dels diferents centre van coincidir en un fet: la diversitat lingüística és un do, una riquesa que 
cal conservar perquè és l’eina de comunicació d’un grup humà i el reflex d’una manera d’entend-
re la vida. 

Recollim les paraules d’Eduardo Galeano al seu llibre Espejos, que ens va aportar la professora bel-

ga Sra. Pilar Carrilla: 

Según los antiguos mexicanos, la historia es otra. Ellos contaron que la montana 

Chicomóztoc, alzada donde la mar se partía en dos mitades, tenía sitete cuevas 

en sus entrañas. En cada una de la cuevas reinava un dios. Con tierra de la siete 

cuevas, y sangre de los siete dioses, fueron amasados los primeros publes nacidos 

de México. Poquito a poco, los pueblos fueron brotando de las bocas de la mon-

taña. Cada pueblo habla, todavía, la lengua del dios que la creó. Por eso las len-

guas son sagrada, y son diversas las músicas del decir. 
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• Els nostres co·laboradors. 

Agraïm molt sincerament el suport que hem rebut d’empreses i enti-

tats col·laboradores: 

De l’Associació de Mares i Pares, i de l’Agrupació Sardanista: 

 

 

 

També, òbviament, dels centres participants: 

 

Vídeo resum del projecte 

    https://youtu.be/9knRu-5wuTY 
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