
amb el 
poble gitano

DIA 
INTERNACIONAL 
DEL POBLE 
GITANO 
A SABADELL 
DEL 5 AL 8 
D’ABRIL DE 
2019
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El 8 d’abril es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, en record del Congrés Mundial roma/gitano cele-
brat 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 la ciutadania en general, per conèixer i recordar la història i la memòria 
col·lectiva del poble gitano, no exempta de dificultats al llarg dels 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 que garanteixi els seus drets, 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, amb les dones i els joves com a motors de transfor-
mació.
Una jornada per reconèixer i donar valor a l’aportació de la població gitana al municipi, a partir de la recuperació i reva-
lorització de la riquesa de la seva cultura.
L’Ajuntament de Sabadell i les entitats gitanes de la ciutat, us convidem a participar en les activitats proposades entorn 
el Dia Internacional del Poble Gitano, que enguany es realitzaran el divendres 5 d’abril.

ESPECIAL “AL MATÍ” AMB RAQUEL GARCÍA I MIREIA SANS
Ràdio Sabadell emetrà una programació especial dins el programa 
“Al Matí” amb una tertúlia amb dones gitanes i altres entrevistes i 
reportatges.
Divendres 5 d’abril, d’11 a 13 h, a Ràdio Sabadell (94.6 FM)

CARPA INFORMATIVA DE LES ENTITATS DEL POBLE GITANO
L’Associació Gitana de Sabadell i la Fundació Secretariat Gitano us 
conviden a apropar-vos a la seva carpa on informaran de les seves 
activitats i objectius. Es repartirà material divulgatiu sobre el Poble 
Gitano.
Divendres  5 d’abril, de 16 a 20 h, a la Plaça de l’Imperial

ENTREGA DE LA BANDERA DEL POBLE GITANO 
A LA CIUTAT DE SABADELL
Representants de les entitats gitanes de la ciutat faran entrega de 
la bandera del Poble Gitano al Saló de Plens de l’Ajuntament de 
Sabadell. Aquesta bandera romandrà al balcó de l’Ajuntament del 
5 al 8 d’abril.
Divendres  5 d’abril, a les 17 h, al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Sabadell

PROJECCIÓ DEL FILM “CAMARÓN: FLAMENCO I REVOLUCIÓN”
Alexis Morante, 2018. Documental sobre una de les figures més 
apassionants que ha donat la música al segle XX, un homenatge 
al 25 aniversari de la mort de Camarón i una retrospectiva sobre la 
seva vida i el seu art.
Divendres  5 d’abril, a les 18h. al Cinema Imperial 
Entrada gratuïta prèvia reserva a dretscivils@ajsabadell.cat fins al 
3 d’abril. Aforament limitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ

REGIDORIA DE 
DRETS CIVILS I GÈNERE

Tel. 93 745 19 53

 dretscivils@ajsabadell.cat

 www.sabadell.cat/dretscivils

 sbddretscivils 

De dilluns a divendres 
de 9 a 14 h

PROGRAMA D’ACTES


