
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER AL RECONEIXEMENT DEL POBLE 
GITANO I DEL SEU GENOCIDI DURANT LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 
I. Atès que el principi d’igualtat i no discriminació és un element 

fonamental en la protecció dels drets humans.  
 

II. Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu 
apartat 7, estableix que els poders públics han de garantir el 
reconeixement de la cultura del Poble Gitano com a salvaguarda de la 
realitat històrica d’aquest poble.  
 

III. Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i 
genocidi del Poble Gitano al llarg de la història, i es va comprometre 
treballar perquè s’apliquin polítiques incloents, efectives i decidides amb 
l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels membres del poble 
gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets 
culturals i identitaris. 
 

IV. Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés 
Internacional del Poble Gitano, on es van reunir gitanos de 25 
nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera i l’himne gitanos, i 
es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble 
transnacional multiestatal.  
 
 

V. Atès que el durant el període de nazisme a Europa varen ser 
assassinades varis centenars de milers de persones gitanes, i el 2 
d’agost de 1944 va ser una data especialment rellevant perquè moltes 
d’elles van ser assassinades a les cambres de gas del camp de 
concentració d’Auschwitz-Birkenau. 
 

VI. Atès que, el Consell Municipal de Poble Gitano de Barcelona, reunit en 
sessió plenària el passat 31 de març de 2014, va decidir donar suport al 
Manifest “Poble Gitano: Construint el nostre futur ”, per a que formi part 
de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano a la ciutat de Barcelona, 
prevista al Programa d’Actuació Municipal 2012-2015. 



 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 

A petició del Consell Municipal del Poble Gitano i de conformitat amb l’article 
60.6, 65, 73.5 i 101.1. del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, els grups municipals sotasignats presenten a la Comissió de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esport els següents compromisos:  
 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Primer: El nostre rebuig incondicional a qualsevol tipus de violència i 
discriminació. 

Segon: El reconeixement i la celebració del dia 8 d’abril com a Dia 
Internacional del Poble Gitano.    

Tercer: El reconeixement del genocidi del Poble Gitano com un episodi de 
rellevància i dolor imponderable de la seva història, així com la commemoració 
el dia 2 d’agost de cada any com el Dia de Commemoració i Reconeixement del 
genocidi del Poble Gitano durant la Segona Guerra Mundial, com a reparació 
històrica i restauració de la imatge d’aquest poble. 

Quart: El suport a les polítiques nacionals i internacionals que incideixin en 
posicionaments contra la xenofòbia i el racisme.  

Cinquè: La millora de mesures educatives, preventives i de sensibilització que 
fomentin una educació basada en els valors del diàleg, i el respecte i la 
tolerància a la diversitat.  

Sisè: La difusió d’aquesta declaració institucional i el compromís d’elevar-la al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de 
Catalunya.  

  

 

Barcelona, 25 de juliol de 2014 

 


