PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 7389

TARIFA: 1435 €

E.G.M.: 76000

ÁREA: 369 CM² - 41%

SECCIÓN: COMARQUES

9 Abril, 2015

$OCIETAT ¯ LA TAULA DEL POBLE GITANO VA FER L’ACTE

Reusse sumaa la celebraci6
del Dia del PoNeGitano
¯ La ciutat de Reus es va sumar
ahir a |a celebraci6 del Dia Internacional del Poble Gitano,
ambun acte que va tenir lloc al
Centre Civic Migjorn i que va
estar organitzat per la Taula del
Poble Gitano de Reus.
L’acte va ser presentat per Enriqueta Valentf, mediadora intercultural,
i va comengar amb
la lectura del manifest del poble
gitano, amb l’acompanyament
musical ’Gelem gelem’.
A continuaci6 es va projectar un
video sobre l’origen de lacelebraci6 del 8 d’abril, Dia Internacio
nal del Poble Gitano i es va inaugurar una exposici6 de fotografies delpoblegitano, presentades per
RamonMari,president de l’Associaci6 d’Integraci6 Gitana de Reus.
Les fotografies formen part d’un
reportatge fotogr~fic let als anys

ETNIA GITANA

60 pel reusenc Salvador Ferre i
Aules (19z8 -1997) ihanestatcedides pelCentre de la Imatge Mas
Iglesias de Reus- Museude Reus.
L’alcaldede Reus, Carles Pellicer va tancar l’acte i tamb~es va
fer una ofrena floral per commemorar les victimes gitanes de
l’Holocaust.La Tauladel pobl.e gitano de Reus,promoguda
per l’Area
de Benestar Social des del Pla Lo
cal d’Inclusi6 Sociali els Plans de
Desenvolupament Comunitari,
esva constituir l’anyzol3. Realitza un treball en xarxa basat en
l’anhlisi, el debat, l’elaboraci6 de
propostes i el seguimentd’activitats i projectes per la promoci6
social del poble gitano a la ciutat.
Des de l’Ajuntament de Reus
es treballa conjuntament amb
aquestes entitats per tal de trobar les maneres m6s adients,

Un moment
deI’acte celebratahir al CentreCivicMigjorn.VOTE):ALFREDO
GE)N7~LEZ
d’acord ambla seva cultura, de
millorar l’~xit educatiu dels nens
i nenesd’aquest col.lectiu.
Formenpart delaTaula delpo
b!e gitano de Reus la regidora de
l’Area de BenestarSociali els t~c-

1

nics del Pla Local d’Inclusi6 Sociali del Pla de desenvolupament
ComunitarL Tamb6hi s6n la Federaci6 d’Associacions Gitanes
de Catalunya (FAGIC),l’Associaci6 gitana catalana Sant Josep

Obrer, l’Associaci6 d’Integraci6
Gitana de Reus, l’Associaci6 gi
tana SONAKAY,
l’Associaci6 de
dones gitanes Juvli Romni,l’Es
gl6sia evangblica de Filadblfiaiel
Pla Integral del Poble Gitano.

