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L’Alcaldia  sotmet a la consideració de la Junta de Portaveus la següent MOCIÓ: 
 
Moció de la Junta de Portaveus de col·locació de la bandera del poble gitano a la 
façana de l'ajuntament de Sabadell en motiu de la commemoració del dia 
internacional del poble gitano 
 
Atès que Sabadell és una ciutat compromesa amb la seva ciutadania diversa i que promou 
la gestió de la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora basada en la creació 
de vincles, el coneixement i el respecte mutu.  
 
Atès que al primer congrés roma/gitano celebrat a Londres el 8 d’abril de 1971, es va 
instaurar la bandera gitana, amb el blau que representa el cel; el verd que representa la 
terra, i al mig una roda vermella que representa els desitjos de llibertat més enllà de les 
fronteres. En aquell congrés també es va declarar el 8 d’abril com a Dia Internacional del 
Poble Gitano i es va establir l’himne oficial del poble gitano: el Gelem, Gelem que en romanó 
significa “vaig caminar”. 
 
Atès que des de l'any 2014, la Regidoria de Drets Civils i Gènere amb les entitats de la 
Taula del Poble Gitano, organitzen una sèrie d'accions i activitats per commemorar el Dia 
Internacional del Poble Gitano, el 8 d'abril. Un programa que ens convida a celebrar i 
conèixer amb la població gitana i la ciutadania en general la història i recuperar la memòria 
col·lectiva del poble gitano, no exempta de dificultats al llarg dels segles marcats per les 
persecucions, expulsions i fins i tot intents d’extermini. 
 
Atès que és una data que ens permet reivindicar l’accés del poble gitano a una ciutadania 
plena que garanteixi els seus drets, a través de l’esforç col·lectiu, tot enderrocant les traves 
que encara existeixen com són l’antigitanisme i la discriminació, o els prejudicis i estereotips 
que representen un obstacle per a la bona convivència, amb les dones i els joves com a 
motors de transformació. 
 
Atès que a la Taula del Poble Gitano del passat dia 15/03/2022 es va acordar sol·licitar de 
nou la hissada de la bandera del poble gitano al balcó de l’Ajuntament de Sabadell com a 
part dels actes de commemoració d’aquesta jornada.  
  
Per aquests motius proposo a la Junta de Portaveus del següent  
  

ACORD 
 
ÚNIC.- Que la bandera del Poble Gitano es pengi de la façana de l’edifici consistorial el dia 
8 d’abril de 2022.  

  
No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 


