MANIFEST DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA EN COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO.

El 8 d’abril, la comunitat gitana de Barcelona celebrem el Dia Internacional del Poble Gitano. Un dia
reivindicatiu i festiu en què les persones gitanes d’arreu del món s’uneixen a les vores dels rius per
recordar els seus éssers estimats i continuar proclamant el seu desig de llibertat.
Aquest any de pandèmia, mascaretes i distància social les persones gitanes de Barcelona no ens podrem
reunir a la vora del riu, ni podrem fer actes en els quals, de manera pública, reivindiquem justícia social
per al nostre poble. Aquest any no omplirem la font de Montjuïc amb els colors de la nostra bandera i
aquest any no podrem compartir amb tota la ciutat de Barcelona els acords de guitarra a ritme de
ventilador i rumba catalana.
Aquest any, des del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, volem retre un emocionat
homenatge a totes les persones que ja no són amb nosaltres, als seus familiars els enviem aquestes
paraules perquè serveixin de bàlsam per al seu dolor. Ens unim, com no pot ser de cap altra manera,
amb tota la nostra força, a la solidaritat que s’ha manifestat durant aquest any de dura pandèmia en
favor de les persones més necessitades i, sobretot, continuarem lluitant i treballant per pal·liar els
efectes que la pandèmia ha provocat en les llars més necessitades.
Aquest any, tan difícil i complicat, tampoc no volem deixar de denunciar les situacions d’antigitanisme
que es produeixen a la ciutat i al país, i lluitarem amb totes les nostres forces per superar les situacions
de desigualtat, de segregació escolar, d’habitatge i d’accés al mercat laboral, denunciem la necessitat
d’arribar a grans acords amb l’Administració per modernitzar i rellançar la venda ambulant, un sector a
què es dedica un gran percentatge de famílies gitanes de la ciutat. D’incloure el poble gitano en les
clàusules socials dels contractes de l’Administració i que els programes dirigits a joves arribin també a la
joventut gitana.
Aquest any tan difícil sol·licitem un gran acord per avançar en la implementació de l’estratègia local amb
el poble gitano de la ciutat, dotant-la de més recursos, visibilitat i actuacions centrades en les
necessitats de la comunitat gitana de Barcelona.
Aquest any tan difícil volem reivindicar la commemoració del 50è aniversari de la celebració del Primer
Congrés Mundial del Poble Gitano, celebrat a Londres l’any 1971, i retre un merescut homenatge a les
persones que ho van fer possible; moltes d’elles han estat i són font d’inspiració per a les generacions
d’activistes que les han precedit.
Aquest any tan difícil, no volem oblidar-nos de recordar dues persones gitanes activistes que van formar
part del Consell Municipal i que van partir amb el senyor massa joves i amb tantes coses per compartir
per millorar la situació del nostre poble, descansin en pau els nostres cosins Rafael Perona i Juana
Fernández.

OPRE ROMA!
Feliç Dia del Poble Gitano.

