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Mitjans de comunicació

Tota una vida
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Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8 Barcelona

Aportació a la cultura

La Federació d´Associacions Gitanes 
de Catalunya (FAGiC) es va fundar en 
l’any 1991 i treballa per al desenvolupa-
ment integral del Poble Gitano, la seva 
promoció social i laboral, així com per a 
la defensa i inclusió de la cultura gitana 
com a part de la societat catalana. 
Dintre de les diferents activitats que 
realitza, va començar a commemorar 
l’any 2007 els Premis FAGiC, l’objectiu 
dels quals és, d’una banda, reconèixer 
l’activitat dels mitjans de comunicació i 
el treball de persones que mereixen la 
nostra admiració, per la seva contribu-
ció al reconeixement del Poble Gitano. 
Per altre banda, aprofitar aquest espai 
de celebració per a la reflexió i el ba-
lanç anual de la imatge del Poble Gi-
tano.

Els Premis FAGiC s’han entregat a per-
sones i institucions com el Parlament de 
Catalunya a mans del seu expresident, el 
Sr. Benach, a la Sra. Viviane Reding, vice-
presidenta i Comissària de Justícia de la 
Comissió Europea, al prestigiós historia-
dor i escriptor Antonio Gómez Alfaro i a 
mitjans de comunicació com el Grupo 
Prisa, TV3 o TVE. 

FAGIC

.

LOS BANIS

16:00h. Registre d´assistents

Programa

17:30h. Presentació de l´acte a càrrec: Sebastián Porras

17:00h. Actuació

EL NEN

Lliurament Premis FAGiC

18:05h. Actuació

POTITO 

Pedro 
       “El GRANAÍNO”

Lliurament Premis FAGiC

19:15h. Actuació

21:10h. Cloenda a càrrec del Sr. Simón Montero, 
                President de la FAGiC

Benvinguda a càrrec del Sr. Simón Montero, 
president de la FAGiC

18:45h. Descans

19:45h. Actuació
Investigació



PREMI “Investigació”

Carme Garriga Parrita 

Carme Garriga va dedicar bona part de la 
seva vida a fer estudis socials sobre la co-
munitat gitana. Entre els seus llibres estan La 
imagen paya de los gitanos (1975, amb Tere-
sa San Román), Ostelinda (1998, amb Anna 
Giménez), Els gitanos de Barcelona i Els gi-
tanos de Badalona. També va escriure des-
enes d’articles sobre gitanos en nombroses 
revistes. Va ser assessora en política social 
per a la població gitana en la Generalitat de 
Catalunya i membre dels consells acadèmics 
de l’Institut de Cultura Gitana del Ministeri 
d’Educació. I va ser vicedirectora de l’Escola 
de Treball Social de l’Institut Catòlic d’Estudis 
Socials de Barcelona (ICESB), el primer cen-
tre de referència dels estudis socials a Espan-
ya.

Parrita és un dels grans cantaores espanyols 
actuals. Porta ja més de tres dècades de trajec-
tòria artística, contribuint a la qualitat i difusió de 
la cultura gitana.
Va començar a cantar seguint els passos del 
seu germà gran, El Peti, guanyador en el Festi-
val del Cante de las Minas.
Als 16 anys ja era músic, però el seu autèntic 
llançament va tenir lloc el 1982, amb una perso-
nal versió del clàssic de Cecilia, Dama, dama.
Aquell va ser el primer de més d´una dotzena de 
discos, en els quals no han faltat col·laboracions 
com les de Paco de Lucía (Quita el sentío), amb 
Tomatito (Canastero), Benavente i Kitflus (Ve-
ladas gitanas) o Joan Albert Amargós (Entre la 
espada  y la paret).
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Gitano de formació autodidacta, pertany al Consell 
Assessor de la Fundación Instituto de Cultura Gita-
na. Coordinador dels cicles “O Dikhipen: gitanos en el 
cine” en la Filmoteca Espanyola. Ha estat ponent en 
congressos nacionals i internacionals sobre el Poble 
Gitano. Ha col·laborat amb nombroses ONG gitanes 
i de Drets Humans, i ha dictat conferències i cursos 
en diverses universitats i impartit tallers sobre músi-
ca i literatura. Dirigeix la revista Cuadernos Gitanos. 
Comissari de l’exposició Vidas Gitanas / Romani Li-
ves, produïda per Acción Cultural Española (AC/E), 
projecte seleccionat per a la seva itinerància interna-
cional per la Unió Europea. Coordinador de diverses 
activitats en Hay Festival of Literature and the Arts. 
Col·laborador de Radio Nacional de España (RNE), 
on codirigeix i presenta amb Manuel Moragas el pro-
grama “Gitanos: arte y cultura romaní” que emeten 
Radio 5 i Radio Exterior de España.

Al programa “Gitanos: arte y cultura romaní” 
Joaquín López Bustamante

Insituto de Cultura Gitana

PREMI “Tota una vida”

Juan de Dios Ramírez Heredia

Juan de Dios Ramírez Heredia va ser el primer 
diputat gitano en les corts espanyoles. També 
ha estat el primer gitano investit doctor honoris 
causa. Va ser membre de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa, institució de la qual és 
membre honorari i vitalici. Parlamentari europeu 
durant el període 1986-1999. Ha estat Membre de 
la Comissió Consultiva “Racisme i Xenofòbia” del 
Consell de la Unió Europea i va ser el represen-
tant del Govern Español davant el Consell de la 
Unió Europea per a assumptes de Racisme, Xe-
nofòbia i Estrangeria.
És membre del Consell d’Administració de 
l’Observatori Antiracista de la Unió Europea en 
representació d’Espanya. És membre fundador 
de Unión Romaní, associació de la qual és pre-
sident. 


