Nota de premsa
Terrassa, 5 d’abril de 2019

La comunitat gitana de Terrassa commemora el Dia
Internacional del Poble Gitano amb el suport de
l’Ajuntament i diverses entitats
L’alcalde assistirà a algunes de les activitats, dilluns a Vilardell
El proper dilluns, 8 d’abril, la comunitat gitana de Terrassa, amb el suport de
l’Ajuntament, l’Esplai Tremola, l’Associació de Veïns de Vilardell, el Punt Òmnia i
l’entitat Dones amb empenta, celebrarà el Dia Internacional del Poble Gitano amb un
seguit d’actes.
Al matí, s’ha organitzat una sortida amb autocar per participar en les activitats que es
duran a terme a Barcelona, com l’acte institucional al Parlament i l’encesa
d’espelmes i llançaments de pètals al riu Besòs. En total hi participaran una trentena
de persones de Terrassa.
Durant tota la tarda s’han programat activitats per a totes les edats a la pista
poliesportiva de Vilardell (carrer de la Rioja, 2), amb l’objectiu de donar visibilitat a la
cultura i les tradicions gitanes, amb tallers sobre la bandera representativa del poble
gitano, tallers de perruqueria i maquillatge o manualitats, entre d’altres. A més, s’ha
organitzat un torneig de futbol i diferents jocs interactius per als més petits. L’alcalde
de Terrassa, Alfredo Vega, té previst assistir a les activitats a les 17 h.
La diada del 8 d’abril commemora l’aniversari del Primer Congrés Gitano
Internacional, que va tenir lloc a Londres el 8 d’abril de 1971 i on es va oficialitzar la
bandera gitana, que dilluns onejarà a l’Ajuntament de Terrassa. Alhora, la diada
serveix també per recordar el reconeixement d’aquesta identitat per part de les
Nacions Unides i l’èxode gitano, així com l’holocaust nazi. A Terrassa, la diada es
commemora amb la finalitat de fomentar la implicació de la comunitat gitana de la
ciutat i donar la possibilitat de participar en el reconeixement i la difusió de la cultura
gitana a la ciutat.
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