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Lliurament dels premis Fagic
Barcelona, 13 de desembre de 2017

Bona tarda a tothom i felicitats a les persones, associacions i institucions premiades.
Estic orgullosa que les dones fem tantes coses.
A propósito de lo que ha dicho Beatriz, que no solo trabaja por las mujeres gitanas,
sino por todas las mujeres, todos los hombres y todos los niños, quiero deciros que,
como ella, trabajáis todas por un mundo mejor. Creo que es el momento de las
mujeres gitanas, pero también de todas las mujeres. Os quiero dar las gracias a
todas, así como a las entidades premiadas, porque creo que todas, insisto, trabajáis
por lo mismo: por unas ciudades mejores, por un país mejor y, en definitiva, por un
mundo mejor.
També vull agrair a la Fagic aquests deu anys del premi, però sobretot aquests vinti-sis anys que fa que treballeu contra la discriminació, contra les desigualtats, per la
cohesió social i per la convivència. Feu una feina excel·lent. Us vull felicitar perquè
ens demostreu la necessitat que la gent es conegui. Quan la gent es coneix, s’estima.
I això és el que feu: ens ajudeu a conèixer-nos. Abans deies que els paios no
coneixem els gitanos. Doncs bé: crec que la Fagic fa una molt bona feina,
precisament, perquè els paios coneguem i estimem els gitanos. I, per tant, estic molt
orgullosa que m’hagueu convidat a aquesta desena edició dels premis, perquè, a
més, com a presidenta del Parlament de Catalunya, sóc, i n’estic molt orgullosa,
presidenta del poble gitano que viu a Catalunya.
Diuen que el caràcter d’un poble el fa la història que ha viscut, els fets que ha viscut.
Jo sempre penso que per això els catalans i les catalanes estimem la llibertat i no
acceptem imposicions, i crec que en això tenim molts punts en comú amb el poble
gitano. I vosaltres, que sou gitanos i sou catalans, segur que teniu una sensibilitat
especial per les llibertats, segur que estimeu les llibertats, individuals i col·lectives,
segur que estimeu la diversitat i segur que viviu totes les llengües i totes les cultures
com una riquesa, perquè totes les llengües, totes les cultures, ens fan més savis,
més rics.
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Si ara jo us pregunto com us sentiu, o què sou, direu “dona”, “home”, “gitano”,
“gitana”, “català”, “espanyol”... I és que podem ser tot això i més, perquè les
identitats són compartides. Perquè no importa d’on venim i la llengua que parlem. El
que importa és el futur que aconseguim junts. I crec que la feina que feu la Fagic va
en aquesta línia. No importa d’on venim, no importa la història. El que importa és el
que construïm junts, el que volem ser junts. Us felicito per aquesta feina, i espero i
desitjo que la continueu fent molts i molts anys més, que continueu treballant perquè
els gitanos i els paios catalans, i tots els pobles, ens coneguem cada vegada més,
perquè, com sempre diem, som un sol poble, que treballa per la cohesió social, la
convivència i un futur millor.
I no puc obviar el moment que vivim. Com sabeu, Catalunya viu un moment molt
difícil de la seva història. Molt difícil. Amb presó, exili, persecucions judicials,
repressió... Jo estic convençuda, però, convençudíssima, que el futur de Catalunya
el decidirem conjuntament com a poble, de manera lliure, pacífica i democràtica, a
les urnes. I, per tant, us vull demanar que voteu; que voteu amb la consciència el
que considereu millor per a Catalunya, però que voteu el dia 21. Que ningú no
decideixi el futur per vosaltres. Voteu amb llibertat i amb dignitat.
Moltes gràcies. ‘Sastipen thaj mestipen, opre romà’. Salut i endavant, poble gitano!
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