Noves vies de desenvolupament del poble gitano
Dificultats, oportunitats i reptes de futur
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La celebració del Dia Internacional del Poble Gitano és des de l’any 1971 una important ocasió
per al reconeixement dels Gitanos, la seva història, la seva llengua i la seva cultura. Aquest dia té
una part festiva coneguda com a ‘Cerimònia del Riu’, en la qual els gitanos de tot el món es reuneixen en els marges dels rius per celebrar de forma conjunta l’ofrena de flors on les dones llancen pètals de flors a l’aigua com a símbol de llibertat i de l’èxode viscut pel Poble Gitano fa més
de mil anys. I l’ofrena d´espelmes, on els homes posen espelmes en els rius en memòria de les
víctimes que van sofrir les conseqüències de l’odi i els atacs xenòfobs i racistes i en record dels
nostres avantpassats, especialment del mig milió de gitanos assassinats durant l’holocaust nazi.

PROGRAMACIÓ 8 D’ABRIL 2015

10.00h
Acte al Parlament de Catalunya
Acte amb motiu del dia internacional del poble gitano.
Joan Clota, “El nen”, interpretarà “Vam entrar”, una canço històrica en català.
M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya.
Parlaments:
Sr. Simón Montero, president de la FAGiC
Sra , Susana Martínez Heredia, economista i tècnica de la FAGiC, Sr. Ricard Valentí, president de
l´associació de joves gitanos de Gràcia i Sr. José Antonio Moreno, politòleg i tècnic de la FAGiC.
Interpretació de l’Himne gitano Gelem Gelem.

12.30h
Cerimònia floral al Riu Besòs
Parlament: Simón Montero, president de la FAGiC
Encesa d’espelmes i llançaments de pètals al riu.
C/ Olímpic (al riu Besòs),
Sant Adrià de Besòs

14:00h
Menjar comunitari a Sant Roc
Organitzat per la Asociación Centro Cultural Gitano de San Roque (Tío Manuel).
C/ Covadonga s/n, Badalona

18.00h
Flash mob i Punt d´informació

19.00h
Parlaments

20.00h
8 d’abril a la Font Màgica de Montjuic de Barcelona
Espectacle de llum i color amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano,
amb interpretació del Gelem Gelem.
Pl. Carles Buigas, 1

