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Audiència als representants de la 45a edició 
de les Jornades Internacionals Folklòriques de 
Catalunya 

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2017 

President d’Adifolk, membres de l’entitat, representants internacionals..., welcome 

to Catalonia..., bienvenidos a Cataluña..., it’s a pleasure for us to receive you..., es 

un placer recibirles. 

Catalunya és un país obert, és un país plural, és un país divers; ens agrada la 

diversitat, la vivim com una riquesa. Estem orgullosos que a Catalunya es parlin més 

de tres-centes llengües i de compartir una gran diversitat d’identitats culturals.  

Nosaltres entenem la cultura com un punt de trobada, com una forma de relació 

humana, i entenem que és un bé valuosíssim que s’ha de preservar. 

I de la mateixa manera que nosaltres treballem i lluitem per preservar la nostra 

llengua, la nostra cultura i la nostra identitat, ens agrada conèixer altres cultures, 

altres maneres de viure i de veure i entendre el món, perquè estem convençuts que 

en el coneixement mutu hi ha la llavor de la pau i la llibertat. 

En aquest sentit, vull donar les gràcies a Adifolk, perquè ja fa quaranta-cinc anys que 

feu aquestes trobades, que ens ajuden, d’una banda, a preservar i difondre el nostre 

folklore, i, de l’altra, a conèixer altres cultures, altres tradicions, cosa que ens 

enriqueix. Us vull agrair, doncs, aquesta tasca d’intercanvi cultural. 

Estem molt contents que sigueu aquí. Us en vull donar les gràcies a tots: als 

representants culturals de Macedònia i a l’alcalde de Skopje, als qui heu vingut de 

Costa Rica, de la república de Buriàtia, de la república txeca, a l’Agrupació de Colles 

del Ball de Gitanes del Vallès... A tots. Espero que us trobeu molt ben acollits al 

Parlament de Catalunya i al nostre país i que en aquestes jornades aprenguem els 

uns dels altres. Estic convençuda que això ens enriquirà com a país, però també com 

a éssers humans. 

Moltíssimes gràcies. 


