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Superar falsos

rumors

Sabadell acull la commemoraci(
del Dia Internacional del Poble Gitano
a interpretaci6
de
rhimne
’Gelem
Gelem’ (en roman[
’anduve. anduve’) en
la veu de la soprano gitana
Rosa Cristo va obrir remotiu
acte de commemoraci(~ del
Dia del PobleGitano(8 d’abril),
que per primera vegada es
va celebrar al sal(~ de plens
de I’Ajuntament de Sabadell,
dimarts a la tarda.
La celebraci6
continua
sent necess~ria. Tali corn va
expressar I’alcalde de Sabadell, Joan Caries S~nchez,
.sobre el poble gitano, igual
que sobre altres minories,
s’han emesrumors i prejudicis i cal dir que per sobre de
la vostra identitat est~ el dret
de ser ciutad~, i entre tots
hemde fer I’esforq de supetar aquests estereotips.. Amb
la commemoraci6 es pret~n
tambe,,posar en valor la vostra aportaci(~cultural, cfvica
social a la comunitat,i evidenciar la pluralitat dela ciutat,,.
Per la seva banda, la conseIlera de BenestarSocial i Fam~lia, NeusMunte, es va referir
a la import&ncia,,de garantir
la igualtat d’oportunitats de la
comunitat gitana en el futur.,
i va fer un especial reconeixementals joves.
Van ser precisament dos
joves els encarregatsd’entregar un ’ran kalr (vara gitana)
ralcalde de la ciutat i a rintendent dels Mossosd’Esquadra
i responsable de la Comissaria de Sabadell, JosepGuillot,
com a sfmbol de reconeixement i respecte. Guillot va
manifestar rhonor per rebre
aquest reconeixement .que
posa de relleu la feina di~ria
basada en el di~leg amb ia
comunitat,,.
Dimecres durant tot el dia
la banderagitana va onejar a
rAjuntament. Altres activitats
s(~n I’exposici(~ ’Kali Neb6:
donesi gitanes’, organitzada
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ETNIA GITANA

Representants
institucionalsambmembres
del col.lectiu gitanoq-e van assistir a la recepci($al sal(~ de plens

I
D’esquer~a
a dreta, I’intendent JosepGuillot i I’alcalde JoanCariesS~ncllezrebentla vara gitana, i ia soprano
RosaCristo
per la regidoria de Drets Civils
i Ciutadaniai la Tauladel Poble
Gitano, i que es pot visitar al
Casal Pere Quart fins el 12

d’abril, I’edici5 del monogr~fic
’Donesi gitanes’ o la presentaci~ aquestdijous a I’lnstitut La
Serra de I’exposici(~ did~ctica

1

’Culturas para comparLir.Gitanos hoy’, a c~rrec de la Fundaci(~n Secretariado Gitano.
Es calcula que a Sabadell hi

viuen m~s de 8.500 persones
d’~tnia gitana.
ELISABETHALVAREZ

