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CARRER DELS GITANOS 

 

Gabriel Fernàndez Díaz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

PART EXPOSITIVA 

Es calcula que el 5% dels sabadellencs són gitanos: uns 10.000 veïns de la ciutat (residents, sobretot, a Can 

Puiggener, a Torre-romeu i, també al Sud) formen part d’una comunitat establerta a Sabadell i a Catalunya des de fa 

segles, i que ha patit i continua patint una estigmatització i discriminació inadmissible en tots els àmbits. El racisme i 

la xenofòbia contra el poble gitano (l’antigitanisme) és una de les xacres que perviuen, malauradament, a la nostra 

societat. 

El Dia Internacional del Poble Gitano, que se celebra el 8 d’abril, és una jornada dedicada a la cultura gitana i a la 

conscienciació dels problemes a què s’enfronta el poble romaní. La seva celebració a la ciutat, amb l’Associació 

Gitana de Sabadell, va rebre un impuls considerable durant el mandat passat, una aposta decidida que el govern 

municipal actual ha mantingut. 

La jornada és una avinentesa anual per posar sobre la taula els problemes dels gitanos sabadellencs, però, mentre 

continuïn discriminats per ser qui són, cada dia de l’any ha de ser un Dia Internacional del Poble Gitano. Una de les 

mancances en la dignificació i visibilització públiques dels gitanos sabadellencs és la inexistència de cap espai públic 

que en dugui el nom. 

L’actual carrer d’en Font, al centre, ha tingut diversos noms a llarg de la història. En Font era el propietari que hi va 

edificar les primeres cases. Va néixer a finals del segle XVIII per on passava el camí que envoltava l’aleshores vila de 

Sabadell. Formalment, es va dir d’en Font fins a la guerra civil, després de la qual es va rebatejar com a carrer del 

Cardenal Gomà. 

Popularment, però, per als sabadellencs dels últims dos segles, la denominació d’aquesta petita via ha estat sempre 

una altra: ha estat —i és— el carrer dels Gitanos. 

ACORDS 

1- Traslladar a la Comissió del Nomenclàtor la petició que el Carrer d’en Font recuperi el nom original i passi a 

dir-se Carrer dels Gitanos com a homenatge el poble gitano i la seva aportació a Sabadell.  

2- Traslladar aquest acord a la Comissió del Nomenclàtor de Sabadell i a les entitats del poble gitano de la ciutat 

i de Catalunya.  

No obstant, la junta de portaveus resoldrà 
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