
Parc de la Ciutadella (Plaça 
de la Cascada)
Passeig Picasso, 1

Cotxeres de Sants
Carrer de Sants, 79

Plaça Joan Pelegrí

Font Màgica de Montjuïc
Avinguda Rius i Taulet s/n

Riu Besòs
Llera del riu Besòs

On es desenvolupen 
les activitats?

8 d’abril –  Dia Internacional 
del Poble Gitano
Em complau fer-vos partíceps del Dia Internacional 
del Poble Gitano, una celebració que té lloc en 
diferents països del món des del 1971 i que és un 
reconeixement a la història, la llengua i la cultura del 
poble gitano.

Us presentem els actes organitzats al voltant del 8 
d’abril per les entitats que conformen el Consell 
Municipal del Poble Gitano de la ciutat, junt amb la 
col·laboració de la Regidoria de Dona i Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona i els districtes de la ciutat.

Amb aquests actes volem donar a conèixer a tothom 
la realitat i la cultura del poble gitano, una cultura 
rica, diversa i amb uns valors que formen part de la 
cultura del nostre país i que ens connecten amb un 
poble que té molt per oferir i que vol ser més present 
a la societat. 

Us convidem a participar-hi.

Francina Vila i Valls
Presidenta del Consell Municipal del Poble Gitano
Regidora de Dona i Drets Civils

Barcelona, la casa que vull

bcn.cat/
qualitat de vida
facebook.com/bcn.cat
twitter.com/barcelona.cat



De dissabte a dilluns
Concurs Fotogràfic 8 d’abril
Fotografinakano konkùrso 8to Grastornaj
Concurs de fotografia obert per a premiar les 3 millors 
imatges del conjunt de celebracions al voltant del 8 
d’abril.
Consultar bases a: www.unionromani.org
Organitza: Unió Romaní

Divendres 

5 d’abril
De 19 a 22 h

Gitanos evangèlics el 8 d’abril, 
per què no?
Evangelistikane rroma 8to Grastornaj 
¿Sosqe na?
Obre de teatre, dansa i grup musical. 
Lloc: Cotxeres de Sants 
Organitza: AGAPE (Associació Cultural Cristiana de 
Catalunya) i Associacions Culturals Cristianes de La 
Cera, Pl. Espanya i Bon Pastor

Dissabte 

6 d’abril
De 10 a 19 h

A Hostafrancs també celebrem 
el Dia Internacional
Vi and-o Hostafranc das pativ k-o 
Maskarthemutno Dives
Activitat divulgativa del 8 d’abril i de convivència al 
barri. 
Lloc: Pl. Joan Pelegrí  
Organitza: Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs

Diumenge 

7 d’abril
Al parc de la Ciutadella (cascada)
De 10 a 19 h

Les Veus del 8 d’abril
E Glasùra kotar-o 8to Grastornaj
Ràdio i TV en directe retransmetaran les activitats de 
les entitats. Per escoltar la retransmisió ho podeu fer 
a través del web www.vocesgitanas.net
Organitza: Rromane Glasura -  Veus Gitanes

De 10 a 19 h

Aprenem rromanó
Siklovas rromani chib
Informació de la Fundació Pere Closa, tallers per a 
infants i joves sobre vocabulari rromanó i exposició de 
dibuixos dels alumnes de la Fundació.
Organitza: Fundació Pere Closa

De 10 a 19 h

Tots cap al mateix rumb
Savorre k-o sajekh karingipen
Realització / taller participatiu per a construir un 
vaixell i exposició d’un documental fotogràfic. 
Organitza: Ass. Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés

De 12 a 13.15 h

Landry el Rumbero
O Landry “El Rumbero”
Espectacle d’animació infantil de Rumba catalana per 
a infants i famílies.
Organitza: AGIPCAT (Agrupació d’Entitats per al Desen-
volupament del Poble Gitano dels Països Catalans)

De 17.30 a 18 h

Performance Artística 'Zigeunernacht'
Artistikani perfòrmans “Zigeunernacht”
Espectacle de flamenc i teatre d’animació en 
memòria de les víctimes de l’Holocaust. 
Acompanyada amb una exposició sobre el 8 d’abril – 
Dia Internacional del Poble Gitano.
Organitza: Associació Intercultural Nakeramos

De 18 a 19 h

CAN RUMBA un món digital
Sa e Ranga sikavel CAN RUMBA jekh 
digitalikano sundal
Mostra de grups musicals amb producció pròpia, 
àudio vídeo i grafisme.
Organitza: Tots els Colors

Horaris i programació subjectes a 
canvis d'última hora per causes 
imprevistes. Disculpeu les possibles 
molèsties.

Programa 
d’activitats
Aktivitatenqi 
Progràma

De 20 a 21 h

Font Màgica de Montjuïc
Magikani xaing kotar-o Montjuïc
Espectacle de llum i color amb motiu del Dia Interna-
cional del Poble Gitano. Parlaments institucionals en 
català, rromanó i anglès.
Lloc: Font Màgica de Montjuïc
Organitza: Consell Municipal del Poble Gitano

Dilluns 

8 d’abril
Al riu Besòs

De 12.30 a 13.30 h

Acte de cerimònia al riu Besòs
Das pativ k-o Dives and-i len Besòs
Cerimònia del riu amb discursos de representants 
gitanos i de l’administració, ofrena d’espelmes i flors i 
cloenda amb balls i càntics gitanos.
Consultar mapa de localització a: www.fagic.org
Organitza: FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya)


