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EL PUNT AVUI

COL·LECTIUS

Els gitanos homenatgen
les víctimes dels genocidis

a Centenars de persones s’apleguen al marge esquerre del riu Besòs per llançar-hi pètals de rosa
i recordar que són “un poble lliure” a La comunitat gitana està fortament afectada per la crisi
Redacció

Els mediadors
del poble gitano
agafen força

BARCELONA

Pètals de rosa perquè són
un poble lliure i espelmes
per recordar les víctimes
dels genocidis dels quals el
col·lectiu ha estat víctima
al llarg de la història. Tal
com es va fer en molts països on viuen membres
d’aquesta comunitat, ahir
a Catalunya, concretament a Barcelona, centenars de persones van participar en una ofrena floral, al marge esquerre del
riu Besòs. La d’aquest any
va ser una ofrena en què
no es van poder evitar els
comentaris sobre el fet
que cada cop és més difícil
guanyar-se la vida i arribar
a final de mes. “El 70% ens
dediquem a la venda ambulant i les taxes són molt
elevades”, es va queixar el
president de la Federació
d’Associacions Gitanes de
Catalunya, José Santos.
El 8 d’abril, els gitanos
de tot el món s’acosten al
riu per fer la seva ofrena
floral. Les flors, els pètals
de rosa, són per recordar

—————————————————————————————————

Fa temps que treballen per
evitar conflictes i, en determinats municipis, juguen un
paper molt important. Són
els mediadors cívicocomunitaris del poble gitano i, entre
els resultats més importants
de la seva feina, hi ha el fet
que s’ha reduït l’absentisme
escolar i que cada cop més
joves arriben a la universitat.
La directora general d’Acció
Cívica i Comunitària, Violant
Cervera, va explicar ahir a
l’ACN que es potenciarà el
paper d’aquests mediadors.
Alguns participants, ahir, a l’homenatge del dia dels gitanos a Barcelona ■ G. SÁNCHEZ / ACN

que són un poble lliure i
sense fronteres. Les espelmes serveixen per recordar tots els morts pel simple fet de ser gitanos. Només a l’Holocaust hi van
perdre la vida prop de
600.000. “És la nostra
manera de dir-los que
continuen al nostre cor”,
no es va cansar de repetir

Santos. També va insistir
a lamentar que la crisi
econòmica ofega la comunitat gitana: “Sempre reben els sectors més dèbils;
si per la gent amb formació és complicat trobar
feina, pels gitanos això és
gairebé impossible.”
Es calcula que el 70%
dels 80.000 gitanos ins-

tal·lats en municipis de
Catalunya es dediquen a la
venda ambulant legalitzada i han d’assumir importants pujades dels impostos i els preus dels permisos. “En parlaré clar, perquè avui és el nostre dia:
demanaria que, si un home no té ingressos, no
perdi el pis, ni li tallin l’ai-

gua i la llum”, va reclamar.
“No se li pot treure el poc
que li resta”, hi va afegir.
En una mostra que formen una comunitat que
sap fer pinya, centenars
de gitanos es van concentrar a les dotze del migdia
al marge esquerre del riu
Besòs i van tancar l’acte
amb càntics flamencs. ■
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El sector de la flor preveu
un dels millors Sant Jordi
a Es vendran uns set

milions de roses, dos
milions més que per
la diada del 2011
Redacció
VILASSAR DE MAR

Podria ser un dels millors
Sant Jordi dels últims

la diada caigui en dilluns
permet esperar unes bones vendes. Si es compleixen les previsions, es podrien arribar a vendre set
milions de roses, el 30% de
les quals de producció autòctona, principalment
cultivades al Maresme.
“Som molt optimistes;
ja ens hem assentat, te-

“un sentiment molt fort
que la rosa serà més que
un regal”. Tot plegat li fa
preveure que s’arribarà
als set milions d’unitats.
Millor que el 2011
A hores d’ara, la producció
autòctona ja està venuda i
s’està comprant més producte a GITANA
l’estranger. Els
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