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Acte amb motiu del dia internacional del 
poble gitano 

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2017 

Senyores i senyors, és un plaer donar-los la benvinguda a la seu del Parlament, 

institució que avui s’honora, un any més, d’acollir l’acte commemoratiu del dia 

internacional del poble Gitano. 

--- 

Si m’ho permeten, els adreçaré unes paraules per cloure aquest acte. 

L’any passat els vaig parlar especialment d’història, per remarcar que Catalunya també 

és gitana. Enguany els vull parlar, sobretot, de present, un present de preocupació per 

la reaparició de missatges d’odi i xenofòbia a Europa.  

No podem prendre la part pel tot. Les veus contra els gitanos només són una minoria, 

però existeixen i no les podem ignorar, no les hem de menystenir, sinó que les hem 

de denunciar i combatre democràticament. No volem una Europa xenòfoba. Volem una 

Europa que respecti totes les identitats, totes les cultures, totes les idees pacífiques. 

Els vull parlar d’un present en què perviuen els prejudicis i els tòpics negatius envers 

la identitat gitana. En l’enquesta que va fer el Centre d’Investigacions Sociològiques fa 

poc més de tres anys sobre la percepció de la discriminació a Espanya, prop de la 

meitat de la població enquestada assenyalava que ser d’ètnia gitana era perjudicial per 

accedir a un lloc de treball o per llogar un habitatge. Era la característica més 

perjudicial, molt per sobre de raons d’origen, identitat religiosa o orientació sexual. Per 

cert, en aquella enquesta la característica més assenyalada com a perjudicial per 

accedir a llocs de responsabilitat era ser dona. 

Els vull parlar d’un present en què, com denuncien les entitats gitanes, alguns mitjans 

de comunicació contribueixen a perpetuar els tòpics negatius sobre aquest poble. 

I sí, naturalment també hi ha actes delictius perpetrats per gitanos. Però és que de 

delinqüents n’hi ha de tots els col·lectius, cultures i identitats. No es pot culpar tot un 

col·lectiu del que fa una persona. Ja n’hi ha prou.  
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Els prejudicis es refermen o s’afebleixen en el dia a dia, i n’és responsable tota la 

societat, especialment els qui tenim projecció pública, presència als mitjans. Tothom, 

però, posa el seu gra de sorra en un costat o altre de la balança. Si tots en som 

conscients, serà més fàcil que aconseguim posar fi als prejudicis contra el poble gitano. 

I els vull parlar també del present del Parlament, aquest Parlament que va ser dels 

pioners a Europa en el reconeixement de la cultura gitana, en la condemna de la 

persecució i el genocidi del poble gitano i en l’impuls de polítiques actives d’inclusió. El 

Parlament tramita ara un projecte de llei per la igualtat de tracte i contra tota 

discriminació, per religió, per conviccions, per discapacitat, per edat, per raça, per 

ètnia, per sexe, per orientació sexual o per qualsevol altra condició social o personal, 

una llei per la igualtat real de tracte per a tothom, una llei que vol combinar mesures 

preventives i reparadores per garantir la protecció real dels drets i les llibertats. 

Les intervencions anteriors han fet palès que les entitats gitanes treballen en diversos 

aspectes cabdals, com ara el foment de la presència de les dones en el teixit associatiu, 

en els àmbits participatius. Les dones gitanes han d’assumir responsabilitats, com totes 

les dones. Hem de perdre la por. Estem tan o més capacitades que els homes per 

liderar. 

I també treballen per incidir en l’educació, l’espai estratègic clau per avançar en la 

igualtat real d’oportunitats, per consolidar la convivència entre cultures, entre les 

moltes identitats que conformen la Catalunya d’avui, i per diluir els prejudicis i els 

estereotips negatius i combatre així l’antigitanisme. 

Permeteu-me una última referència al present. El present de Catalunya és ple de 

reptes, i no serà pas fàcil superar-los. Però ho farem entre totes i tots. Estic 

convençuda que tots vosaltres empenyereu fort per aconseguir-ho. Les catalanes i els 

catalans decidirem democràticament, pacíficament, lliurement, el nostre futur.  

‘Sastipen thaj mestipen, opre romà’. Salut i llibertat; endavant, poble gitano! 

Moltes gràcies per la seva presència. 

Per cloure l’acte, el senyor Emil Bolozan interpretarà l’himne internacional gitano, 

‘Gelem, gelem’. 


