
8 d’abril – Dia Internacional 
del Poble Gitano
Ens complau fer-vos partícips del Dia Internacional 
del Poble Gitano, una celebració que té lloc en 
diferents països del món des del 1971 i que és 
un reconeixement a la història, la llengua i la cultura 
del poble gitano.

Us presentem els actes organitzats pel Consell 
Municipal del Poble Gitano de la ciutat i les entitats 
que el conformen.

Amb aquests actes volem donar a conèixer a tothom 
la realitat i la cultura del poble gitano, una cultura rica, 
diversa i amb uns valors que formen part de la cultura 
del nostre país i que ens connecten amb un poble que 
té molt per oferir i que vol ser més present a la 
societat.

Us convidem a participar-hi.
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8 to Grastornaj – Maskarthemutno 
Dives e Rromenqo
But śukar si amenqe te len participàcia and-o 
Maśkarthemutno Dives e Rromane Selǎqo, jekh 
konmemoràcia kaj del pes pe verver thema e 
sundalesqe andar-o berś 1971 thaj vi si jekh paćapen 
p-i història, p-i ćhib aj p-i kultùra e Rromane Selǎqi.

Sikavas tumenqe e àkcie kaj organizarde kotar-o 
Dizutno Sombeśipen e Rromane Selǎqo kotar-i diz vi 
kotar-e organizàcie kaj si lesθe.

Akale akciença kamas so sa e manuśa te pinӡaren o 
ćaćipen vi i kultùra e rromenqo, jekh barvali kultùra, 
diversitikani thaj e molimatença kaj len kotor and-i 
kultùra amare themesqi vi sikaven amen jekh sel kaj si 
te del amen but thaj kamel te ovel savaxt and-o 
dostipen.

Akharas tumen te len kotor.



Del 24 de març al 8 d’abril
El 8 d’abril a les escoles
O 8to grastornaj and-e skòle

Tallers impartits per la Fundació Pere Closa 
als centres de primària i secundària de la ciutat 
que participen en el projecte Siklavipen Savorença 
(Educació amb tothom). Tenen l’objectiu de promoure 
el significat del 8 d’abril i fomentar la participació 
dels alumnes i les seves famílies a les activitats 
programades.

Del 31 de març al 8 d’abril
De 9  a 18 h

Punt d’informació del 8 d’abril
Informaciaqo than kotar-o 8to grastornaj

31 de març Rambla Carmen Amaya, s/n
 davant de l’estació del Carrilet

1 d’abril Carrer del Parlament cantonada 
 Ronda Sant Antoni

2 d’abril Plaça de la Vila de Gràcia

3 d’abril Biblioteca Font de la Mina
 Carrer Ponent, 21-25

4 d’abril Plaça Llucmajor amb Via Júlia

5 d’abril Creu Coberta cantonada 
 carrer de Llobet

6 d’abril Carrer de l’Acer cantonada 
 carrer del Foc (de 9 a 14 h)

7 d’abril Plaça de Robert Gerhard 

8 d’abril Font Màgica de Montjuïc (de 17.30 a 23 h)

Programa 
d’activitats
Aktivimatenqi 
progràma

Per causes 
imprevistes pot 
haver-hi algun 
canvi  a la 
programació.

Dimarts 
8 d’abril

A la llera del riu Besòs

A les 11 h

Acte de cerimònia al riu Besòs
Pativ and-i len Besòs
Cerimònia del riu amb ofrena d’espelmes i flors.
Consultar el mapa de localització al web 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya: 
www.fagic.org

A la Font Màgica de Montjuïc

De 17.30 a 23.30 h

Mostra Cultural Gitana a la Font 
de Montjuïc  
Rromano Kulturaqo Sikavipen and-i Xaing 
kotar-o Munjuïc

De 17.30 a 23 h
Punt d’informació

De 18 a 19.30 h
Circuit d’activitats gitanes: 
Llengua, jocs i contes gitanos

A les 19.45 h
Salutació de la presidenta del Consell i regidora 
de Dona i Drets Civils, Ima. Sra. Francina Vila i de 
la vicepresidenta del Consell, Sra. Juana Fernández

A les 20 h
Lectura del manifest: 
“Poble gitano, construint el nostre futur”
“Rromani Sel, kerindoj amaro avindipen”

A les 20.30 h
Interpretació del Gelem Gelem, 
himne del poble gitano

A les 20.45 h
Inici de la vetllada musical:

• Alma Calé

• Can Rumba Projects: 
4 de La Cera i Candeli

• Romani Chave, 
música gitana dels Balcans

• Pedro el Granaíno

A les 23.30 h
Cloenda


