
dia Internacional 
del Poble Gitano8   

Dia Internacional 
del poble gitano

8   d´abril

d´abril

2014



Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya
C/Concilio de Trento, 313 -9.9
08020 Barcelona
Tel. 933051071
Web: www.fagic.org  -   Mail: info@fagic.org

Des de que es va celebrar a Londres el Primer Congrés Internacional del 
Poble Gitano l’any 1971, cada 8 d’abril festegem el nostre dia.

En aquest congrés es van acordar aspectes fonamentals per a la nostra identitat:

La celebració del Dia Internacional del Poble Gitano és des de fa uns anys una important 
ocasió per al reconeixement dels Roma / Gitanos, la seva història, la seva llengua i la seva cul-
tura. 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.

Es va acordar la bandera del Poble Gitano. La part superior és una franja blava que re-
presenta el cel, la part inferior és una franja verda que representa l’herba a la terra dels camins, 
i una roda de carro vermella en el centre, que simbolitza el carro amb el qual recorrien els 
camins.

Es determina l’Himne Internacional Gitano, el “Gelem Gelem (‘vaig caminar’) escrit en 
Romanó i que fa referència a la condició itinerant del Poble Gitano. En el seu text s’esmenta a 
la Legió Negra (Kali Colegio), en al.lusió al color dels uniformes de les SS alemanyes que van 
participar en el genocidi i persecució del Poble Gitano durant la Segona Guerra Mundial.

Es confirma el romanó com a llengua oficial de tots els gitanos del món, estandaritzant la 
seva gramàtica i el seu alfabet. 

Punt d’informació del 8 d’abril
31 de març - Rambla Carmen Amaya, s/n - davant estació del Carrilet
1 d’abril - Carrer Parlament cantonada Ronda Sant Pau
2 d’abril - Plaça 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 Llobet
6 d’abril - Carrer del Acer, entre carrer del Foc i carrer Plom
7 d’abril - Plaça Robert Gerhard amb el carrer Enric Sanchis
8 d’abril - Font Màgica de Montjuïc



Recollida d´invitacions
Acte al Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona
Acte amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano. 
Obre l’acte la M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament 
de Catalunya.
Parlaments: Sr. Pere Garcia, Vicepresident 1er. de Política i Comunicació 
de la FAGiC.
Sr. Simón Montero, President de la FAGiC.
Joan Clota, “El nen”, interpretarà una cançó històrica en català. 
Interpretació de l’Himne gitano Gelem Gelem a càrrec d´Emil Bolozan.

12.30h

PROGRAMACIÓ 8 D’ABRIL

Cerimònia floral al riu Besòs
C/ Olímpic (al riu Besòs), Sant Adrià de Besòs
Ofrena floral al riu Besòs en commemoració del 8 d´abril, Dia Inter-
nacional del Poble Gitano. 
Parlaments. Encesa d’espelmes i llançament de pètals al riu.

11.00h

Mostra Cultural Gitana a la Font de Montjuïc
Plaça Carles Buigas, 1, Barcelona 
Circuits d´Activitats: llengua, jocs i contes gitanos.
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
Lectura del manifest:  “Poble gitano, construint el nostre futur”.
Interpretació del Gelem Gelem, himne del poble gitano.
Vetllada musical, amb actuacions de:
Alma Calé
Can Rumba Projects: 4 de La Cera i Candeli
Romani Chave
Pedro “el Granaino”
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17.30h

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

15.30h
16.00h

20.45h

20.00h

19.45h
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