
 
 

 
 

Els gitanos són la minoria ètnica més nombrosa i rebutjada a l'Europa actual. Es 
tracta d'un poble divers i heterogeni, amb una cultura adaptatícia i versàtil, que ha 
sobreviscut amb el pas dels segles a processos històrics de persecució, marginació i 
assimilació. 

Tot i que alguns grups de gitanos porten entre nosaltres sis segles, la seva cultura i 
les seves senyes d'identificació col·lectiva són poc i mal coneguts per part de la 
població majoritària. Estereotips de tota mena acostumen a barrar o dificultar les 
aproximacions a la realitat d'un poble que al llarg de la seva història ha viscut 
situacions extremes de genocidi racista i de xenofòbia. 

A començaments d'aquest segle, a casa nostra, han obtingut el reconeixement oficial 
com a poble, però fa unes dècades que, de la mà de l'extrema dreta europea, hem 
tornat a veure ressorgir preocupants rebrots d'un racisme que han estat denunciats, 
des de primers dels anys 90, per diversos organismes internacionals i europeus, i 
més recentment pel mateix Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona amb els 
seus manifestos i declaracions públiques. 

Durant els darrers anys però, aquestes situacions s'han vist agreujades: amb creixent 
inquietud es pot observar com avui les més preocupants expressions i actuacions del 
racisme contra els gitanos procedeixen de l'actuació de determinats governs 
europeus, en un context de creixent competència pel treball precari i per a l'accés als 
escassos recursos públics existents, en el marc d'una profunda crisi econòmica i del 
model de l'Estat del Benestar. 

En aquesta situació, els organitzadors i col·laboradors d'aquest debat, compromesos 
en la construcció d'una Barcelona més inclusiva, vinculats a la promoció i millora del 
coneixement i comprensió de la realitat gitana, i a la difusió de la història i el present 
dels pobles, proposen aquest debat sobre el present i el futur del poble gitano a 
l'Europa del segle XXI. 

 
 
 
 



Dijous 3 de març de 2011, de 18 a 20 hores 
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història de la UB (C/ Montalegre 6, 4a planta) 

Programa 

18:00 h  Benvinguda 

 Sra. María Ángeles del Rincón, degana de la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona. 

 Sra. Josefina Roma, presidenta de l'Associació Amics de l'Etnològic. 

 Sr. Pere García, vice-president associatiu del Consell Municipal del Poble 
Gitano. 

18:10 h  Taula de deliberació 

 Sra. Ana Giménez, professora de la Universitat Jaume I de Castelló i  
secretària del Patronat de la Fundación Punjab. 

 Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia, president de la Unió Romaní. 

 Sr Jaume Saura i Estapà, professor de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona i president del Institut de Drets Humans de 
Catalunya. 

 Sr. Andy Robinson, periodista que recentment ha publicat diversos 
reportatges sobre els gitanos romanesos de Batar. 

Moderadora: Sra. Carme Garriga de la vocalia de Cultura Gitana d'Amics de 
l'Etnològic. 

19:30 h  Torn obert de debat 

20:00 h  Cloenda 

 
Inscripcions i més informació: 93.413.27.31 / acordciutada@bcn.cat 
Adreça web: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva 

 Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva cal que 
ho comuniqueu amb una antelació de 6 dies laborables al tel. 93.302.75.69, fax 93.302.14.44 o a l’a/e: acordciutada@bcn.cat. 

 


