DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO
A SABADELL 2017
In memoriam: Johann Trollman “Rukeli”
Alemanya, 1933. Johann Trollman, boxejador gitano, s’enfrontava contra
l’alemany Adolf Witt pel títol de campió de pes semipesat. Trollman va fer
servir la seva agilitat i ball de cames i va guanyar desprès de sis assalts.
Rukeli va plorar de felicitat al ring, i aquesta va ser la excusa perquè li
arrabassessin el títol. La raó oficial, per “pobre comportament”. La veritable raó: per ser gitano.
Les autoritats nazis van organitzar un nou combat, però amb condicions:
Rukeli no podria moure’s del centre del ring ni fer servir el seu joc de peus
per esquivar els cops. Si no, perdria la seva llicència. Trollman va aparèixer
al ring amb el cabell tenyit de ros i tot el seu cos cobert amb farina, en un
gest de caricatura vers la imatge de guerrer ari promoguda pels nazis.
Johann va aguantar cinc assalts immòbil al centre del ring, fins que va
caure banyat en sang. En poc temps, va haver de deixar la boxa professional. Com la resta de gitanos a Alemanya, va ser esterilitzat i va acabar
enviat al front rus durant la Segona Guerra Mundial. Posteriorment, va ser
internat a un camp de concentració nazi, on va morir.
L’any 2003, la Federació pugilística alemanya va restituir la seva corona,
setanta anys desprès de la seva mort, com a campió alemany del pes
semipesat.
A Sabadell, el CSA l’Obrera va batejar com “Rukeli” la sala destinada a
gimnàs popular, com a mostra d’homenatge al púgil.
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DIMARTS 4 D’ABRIL

El dia 8 d’abril es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, en record
del Congrés Mundial roma/gitano celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971, on es va
instaurar la bandera i l’himne gitano.
És un dia per celebrar amb la població gitana i amb la ciutadania en general, per
conèixer i recordar la història i la memòria col·lectiva del poble gitano, no exempta
de dificultats al llarg de segles marcats per les persecucions, expulsions i fins i tot
intents d’extermini.
Una data per reivindicar l’accés del poble gitano a una ciutadania plena, a través de l’esforç col·lectiu, tot enderrocant les traves que encara existeixen com són
l’antigitanisme i la discriminació, o els prejudicis i estereotips que representen un
obstacle per a la bona convivència.
Una jornada per reconèixer i donar valor a l’aportació de la població gitana al municipi, a partir de la recuperació i revalorització de la riquesa de la seva cultura.
L’Ajuntament de Sabadell i les entitats gitanes de la ciutat, us convidem a participar de les activitats proposades a aquest programa d’actes entorn el Dia del Poble
Gitano.

DIVENDRES 7 D’ABRIL
A les 17 h
A la Biblioteca del Nord
(rda. Navacerrada, 60)

A les 18 h
Al Centre Cívic de Can Puiggener
(pl. del Primer de Maig, 1)

CINEFÒRUM: “ROMA FC”
La darrera temporada, un nou equip va començar a jugar a la divisió més baixa de la
lliga de futbol txeca. FC Roma és un equip
format bàsicament per jugadors gitanos.
Però la majoria d’equips de la lliga es neguen
a enfrontar-se a ells. Podran combatre la idea
generalitzada de que els seus partits estan
farcits d’insults i baralles?
Organitza : Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Associació Esportiva Can Deu

A les escoles Calvet d’Estrella
i Agnès Armengol

CONTES RROMANE,
CONTA-CONTES GITANO
Els contes són un centre d’interès al voltant del qual giren uns altres aprenentatges com són la llengua, la geografia, la
música i la història. Vivim en una societat
diversa on aspectes com la solidaritat, la
interculturalitat, la comunicació, la tolerància i el respecte són elements clau
per a la convivència. Els contes apropen aquests valors a l’alumnat. Activitat
orientada a escolars dels centres.
Organitza: Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora: Fundació Pere Closa

EXPOSICIÓ “COM TU”
Exposició sobre el passat i el futur del
poble gitano. La diversitat dels col·lectius gitanos a través de la seva història,
els valors i els símbols, l’aportació de la
cultura gitana a altres cultures en camps
com la música, el cinema, les arts plàstiques o la llengua.
Organitza: Associació Gitana de Sabadell
Hi col·labora: Federació d’Associacions
Gitanes de Catalunya

Organitza: Associació Gitana de Sabadell
Hi col·labora: Fundació Secretariado Gitano

DISSABTE 8 D’ABRIL

HISSADA DE LA BANDERA DEL
POBLE GITANO
La bandera del poble gitano onejarà al llarg
de tot el dia al balcó de l’Ajuntament de Sabadell. Aquest símbol es va establir durant el
Primer Congrés Gitano, celebrat a Londres el
1971. Simbolitza el cel, la terra i la roda, com a
expressió de llibertat de circulació més enllà
de les fronteres.

ALTRES

DEL 3 AL 7 D’ABRIL
A la Biblioteca del Nord
(rda. Navacerrada, 60)

Xerrada sobre la significació del 8 d’abril com
a dia del Poble Gitano. Reconeixement a referents del poble gitano de Sabadell.

Durant tot el dia

PROGRAMA D’ACTES
DIMECRES 29 DE MARÇ

ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL
DIA DEL POBLE GITANO

GRAFIT DEL POBLE GITANO A
TORRE-ROMEU
L’artista Dani Díaz dirigeix aquest projecte
amb joves del barri, que plasmaran sobre un
mur del Centre Cívic de Torre-romeu un missatge de celebració i reivindicació del poble
gitano. Un referent cultural del poble gitano
a Catalunya com Carmen Amaya, un activista
dels Drets Civils com Malcom X, i la bandera
del Poble Gitano com a marc.
Organitza: Fundació Secretariado Gitano

FONS ESPECIAL POBLE GITANO /
RROMANO THEM
A la Biblioteca del Nord
(rda. Navacerrada, 60)
De forma permanent la Biblioteca del
Nord ofereix un fons especialitzat en el poble
gitano. És el primer d’aquestes característiques que es configura a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya. Està format
per llibres, revistes i audiovisuals, i abasta tot
el camp de coneixement que tingui relació
amb el poble gitano. Incorpora, així mateix,
fons infantil, fons d’aprenentatge del romanó i fonts originals en la llengua, com també
fons de ficció, de literatura i cinema en el qual
el poble gitano n’és protagonista.
Hi col·labora: Generalitat de Catalunya i
Diputació de Barcelona

