
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.



A les 19 h 
Acte institucional del Consell 
Municipal del Poble Gitano

• Salutació de la presidenta del Consell, 
Ima. Sra. Francina Vila i de la vicepresidenta 
del Consell, Sra. Juana Fernández.

• Lectura del Manifest
“Rromani Sel: Xulaja amare baxtaqe” 
“Poble Gitano: construint el nostre futur”

• Lectura de la Declaració institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 25 juliol de 2014, 
pel reconeixement del poble gitano.

A les 20 h 
Espectacle de la Font Màgica 
amb l’himne Gelem Gelem 

A les 20.30 h
Vetllada musical

• Costi el Chato

• Estrelles de Gràcia

• Rumba de La Cera

• Montse Cortés

A les 23 h
Cloenda 

Per causes imprevistes 
pot haver-hi algun canvi 

a la programació. 

Consulteu: 
bcn.cat/consellpoblegitano

Del 29 de març al 8 d’abril
De  9  a 18 h

Punts d’informació del 8 d’abril
29 de març C. Portugalete i ctra. Bordeta
30 de març Rbla. Carmen Amaya, s/n - davant 

estació Carrilet. Hospitalet del Llobregat
31 de març Av. Les Corts Catalanes amb 

av. Catalunya. Sant Adrià del Besòs
1 d’abril Drassanes cantonada Sta. Madrona 

(sortida metro Drassanes)
2 d’abril Pl. Catalunya
3 d’abril C. Parlament cantonada rda. St. Antoni
4 d’abril Biblioteca Font de la Mina, c. Ponent 21-25
5 d’abril “Mercadillo” Zona Franca, c. de l'Acer 

cantonada c. del Foc
6 d’abril Pl. Robert Gerhard
7 d’abril Pl. de la Vila de Gràcia
8 d’abril Font Màgica de Montjuïc

Dimarts 7 d’abril
A les 18 h

Taula rodona
Flamenc i Rromanipen

Participants a la taula: 
Manuel Giménez Pubill. El naixement del flamenc.
Rafael Perona Cortés. Rromani Chib i flamenc.
Rafael Fernández Heredia. Pals del flamenc.

Modera: Francisco Candado Calleja

Lloc: Museu d’Història de Barcelona
Sala Martí l’Humà (pl. del Rei, 1)

A la llera del riu Besòs
Carrer Olímpic de Sant Adrià del Besòs

A les 12.30 h

Acte de cerimònia al riu Besòs
Cerimònia floral amb l’encesa d’espelmes 
i llançament de pètals al riu.
Més informació al web fagic.org

A la Font Màgica 
de Montjuïc
Plaça de Carles Buïgas de Barcelona

De 18 a 23 h

A les 18 h 
Benvinguda

A les 18.15 h 
Espai Chavoren
Roquetas La Romença

A les 18.30 h 
Performance
“Desetiquétate, desetiquétame”

Dia Internacional 
del Poble Gitano

8 d’abril

Diumenge 12 d’abril
A les 12 h

Cinefòrum
Projecció del documental: 
Triana pura y pura de Ricardo Pachón

Lloc: Cinemes Texas (c. Bailèn, 205)

Aforament limitat, es prega fer reserva d’entrades a 
cinema8abril@gmail.com

Altres activitats
El 8 d’abril a les escoles
Tallers impartits als centres de primària i secundària 
de la ciutat que tenen l’objectiu de promoure el 
significat del 8 d’abril i fomentar la participació dels i 
les alumnes i les seves famílies en aquesta 
celebració.

Per a més informació: cmpgb@bcn.cat 
o trucant al 93 413 26 12

DIKHANDOJ
II Concurs de fotografia 8 abril
Concurs de fotografia obert per a premiar imatges 
al voltant dels actes de la celebració del 8 d’abril a la 
ciutat amb tres premis per a adults i el premi Chave 
per a infants.

Consulteu les bases: 
www.unionromani.org


