
  

 

COMUNICAT DEL GRUP DE PARTICIPACIÓ GITANA 

DE LA FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO 

Dia del Poble Gitano - 8 d'abril 2021 

“ORGULL, RESPECTE I RECONEIXEMENT” 

 

Avui, 8 d'abril, commemorem el 50 aniversari del Primer Congrés Internacional Gitano celebrat 

a Londres al 1971, en el qual un grup de gitanos de diversos països van visibilitzar i van 

traslladar els desitjos de reconeixement del Poble Gitano i el record de les seves víctimes al 

llarg de la història. 

Des del Grup de Participació Gitana de la Fundació Secretariado Gitano, volem reconèixer i 

destacar la tasca desinteressada de les persones que allà es van organitzar. Un punt d'inflexió 

en el reconeixement institucional pel qual hem de sentir orgull i que ha significat la base sobre 

la qual avui s'assenten molts moviments socials en els quals les persones gitanes participen, 

reflexionen i lluiten per la garantia dels seus drets. 

 

Cinquanta anys després d'aquell Congrés de Londres, quatre són els principals símbols que 

avui són reconeguts internacionalment, que li donen un caràcter especial a aquesta 

commemoració, i amb els quals les diferents comunitats gitanes de tot el món se senten 

identificades: el nostre idioma, la nostra bandera, el nostre himne i un dia, el 8 d'abril, fixat en 

el calendari internacional per a reconèixer al Poble Gitano i la seva aportació a la cultura i 

història a tot el món. 

 

La commemoració enguany també estarà marcada per la situació generada per la pandèmia. 

Aquesta situació actual fa que els actes institucionals que se celebren avui, ho facin de manera 

diferent a com es realitzen. 

 

Però el sentit i el fons d'aquest 8 d'abril no canviarà la seva essència reivindicativa. Un dia on 

continuem exigint que les situacions de desigualtat i discriminació que encara pateixen una 

gran majoria de persones gitanes es combatin des dels poders públics. Un dia per a denunciar 

que, encara avui, pel mer fet de ser gitanos o gitanes veiem vulnerats els nostres drets i, per 

consegüent, l'exercici d'una ciutadania plena. 

 

Per segon any consecutiu, no podrem homenatjar els nostres avantpassats en l'habitual 

Cerimònia del Riu que celebràvem a molts territoris, en la qual encenem espelmes i llancem 

pètals en record dels qui ens falten. Però les nostres senyals d'identitat, no hi ha riu que se les 

emporti. Tornarem a commemorar, a celebrar i festejar el Dia del Poble Gitano en la seva 



major plenitud, pels qui ens falten, però sobretot pels qui ens queden, als qui hem de cuidar 

especialment. 

 

La COVID-19 ha colpejat a tota la societat i, també, especialment, a la comunitat gitana. No 

sols en l'econòmic, deixant situacions d'extrema necessitat, sinó que ha suposat un dur cop 

arrabassant-nos a sers estimats, sense permetre'ns, de vegades, acomiadar-nos. La pandèmia 

ens ha fet adaptar la manifestació i expressió de determinats valors, com l'acompanyament en 

el dol, alguna cosa que té un accent molt marcat entre les persones gitanes. 

 

Una vegada més, la capacitat d'adaptació a les circumstàncies per part del Poble Gitano ha 

estat exemplar, organitzant-nos des del pla local fins i tot en el repartiment d'aliments i 

productes de primera necessitat amb altres famílies, mostrant respecte pels nostres iguals i 

solidaritzant-nos amb els qui han sofert el més dur de la pandèmia. 

 

Ara més que mai, hem de cuidar als nostres majors. No sols vetllant per la seva salut i 

protegint-los del virus, sinó bolcant tot el nostre afecte i dedicació que durant tants anys ells i 

elles ens han dedicat. 

 

Els nostres majors han estat, ho són ara i ho continuaran sent en el futur, els nostres millors 

referents en la construcció de la nostra gitaneïtat, la nostra romipen. Ells i elles són el nostre 

exemple a seguir per a superar les dificultats i l'adversitat, com ja van fer en altres contextos 

històrics, sabent mantenir l'essència dels nostres valors, que ens fan avui continuar sentint-nos 

gitanos i gitanes. 

 

Els nostres Oncles i Ties són clau per al desenvolupament de les futures generacions. Són una 

figura de referència més que d'autoritat, una figura de conciliació i no de conflicte, que aporta 

experiència i saviesa, i als qui debem tot el nostre reconeixement, tant a les persones gitanes 

com a les no gitanes. 

 

Aquelles persones que més ho necessiten són els qui reben la major atenció i dedicació de la 

Fundació Secretariado Gitano, els qui necessiten una resposta eficaç. Ser una entitat valuosa i 

estar al costat de les persones gitanes ha estat sempre la nostra ferma convicció. Reduir la 

bretxa de la desigualtat és el principal objectiu de les nostres intervencions. 

 

Avui és un dia, el nostre dia, en el qual hem de sentir-nos orgullosos i orgulloses, mantenint el 

respecte entre iguals, sense baixar la guàrdia amb la Covid-19 i aprofitar quanta oportunitat 

tinguem de cuidar, valorar i donar-li tot el nostre reconeixement als nostres majors. 

 

El que som i el que hem aconseguit fins ara, li debem en gran part a ells i elles. L'essència no 

podem perdre-la, perquè d'ella depèn el nostre futur recognoscible com a gitanos i gitanes. 

Precisament per això, la imatge del nostre cartell 8 d'abril vol ser un homenatge a aquesta 

generació amb el lema: La nostra essència. Enguany, més que mai, per les nostres persones 

grans. 



 

Perquè juntes i junts, com en aquell 8 d'abril de 1971, aconseguirem deixar un llegat per a les 

pròximes generacions del qual puguin sentir orgull, respecte i reconeixement. 

Que tots els dies siguin 8 d'abril. 

Sastipen thaj mestipen - Salut i Llibertat 

Opre Roma! 

#DíaPuebloGitano 

Grup de Participació Gitana - Fundació Secretariado Gitano 


