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FETSI GENT

El mediadorde la comunitatgitana de
Figueresaprovala dissoluciódel barri
Paco Doyademanaque, a canvi, no es perdin la cultura i les tmdicions gitanes
~mtel., ~eres.
El mediador
de la comunitatGitanade Figueres, Paco Doya,va
dir ahir quevela*moltbé*la futura dissolució del barrí gitano
de la capital altempordanesa.
Doyaexpficava que aquest fet
afavoñr/z a la comunitattanta
/zmbit educatiu comd’habitatges pero a canvi demanaque no
es perdinni la culturani les tradieions del poble. Aquestesdelcaracions les va fer en e] marc
de la xerrada-co[-]oquiorganitzada pel grup municipal d’Esquerra Republicanade Catalunya (ERC)anomenadaReconeixementdels drets del poblegitano, que es va celebraral Museu
del Joguet.
Al’acte hi eren convocatsrepresentants de,Ja comunitatgitaaa de:F]gaeres, el portaveu
del grup ~ dT.RC a Figueres, Ftall¿’esc Canet, el diputar al consrés per ERC,Josep
Andrethel medidadorde la comunitat gitana, P,~ Doyai un
representant del poble gitano,
BienvenidoCasamiquela.Per la
seva banda, el republic/z Andreu, va expficarqueel futur del
canvi del poble gitano resideix
ea la figura de les dones, que
mica en mica van prenent protagonismecunade la comunitat.

¯ L’exposició ~La
miradade la dona
gitana~ es podría
fer a Figueres

CONXl MOLONS

DEBAT.
Membres
dela comunitat
gitana
i diputats
d’ERC
vandebatre
sobre
la situaciÓactualdelsgitanos
a Fioueres.
Andreuva posar coma exemple
la gitana barcelonina Antonia
Sánchez,la qual est~ portant a
termeels seus estudis a la universitat de Harvardals Estats
Units. Enaquest sentit l’exposid~ ~Lamiradade la donagitasa* que s’esta duent a termea
Barcelona de mansde la Generalitat, es podriaexportara Figueres en els propers mesos.
Andreutambéva parlar dels
diversos paral.lelismes que

existeixencatre la comunitatgi- aprovadaper unanimitat.
tana i el poblecatalb, ja queamb- La comunitatgitana a Figuedós han sofert la represió de la res es t~ const/mciade la seva
seva llengua i cultura al llarg arribadaa par tir del segle XVI[I,
dels temps.Malgratrol els gi- moment
en que es van instal.]ar
tanoshanhagutd’esperarfins al centre de la ciutat. Amesura
aquestanyper tal d’aconseguir queel municipiva anar creixent,
un reconeixement
per part dela els gitanoses va despla~:arcada
cambra de diputats a Madrid copméscap a les afores, fins a
arrel d’unaproposicióno de llei formar un gueto. Es precisaimpulsada por part d’ERC,la mentaix6 el que intenta erradiqual defensa els drets, tradi- car el nou pla impulsat pels
cionsi cultura gitanai queva ser grups politics de Figueres.
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