
FETS I GENT

El mediador de la comunitat gitana de
Figueres aprova la dissolució del barri
Paco Doya demana que, a canvi, no es perdin la cultura i les tmdicions gitanes

~mtel., ~eres.
El mediador de la comunitat Gi-
tana de Figueres, Paco Doya, va
dir ahir que vela*molt bé* la fu-
tura dissolució del barrí gitano
de la capital altempordanesa.
Doya expficava que aquest fet
afavoñr/z a la comunitat tanta
/zmbit educatiu com d’habitat-
ges pero a canvi demana que no
es perdin ni la cultura ni les tra-
dieions del poble. Aquestes del-
caracions les va fer en e] marc
de la xerrada-co[-]oqui organit-
zada pel grup municipal d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya (ERC) anomenada Reconei-
xement dels drets del poble gita-
no, que es va celebrar al Museu
del Joguet.

A l’acte hi eren convocats re-
presentants de,Ja comunitat gi-
taaa de:F]gaeres, el portaveu
del grup ~ dT.RC a Fi-
gueres, Ftall¿’esc Canet, el di-
putar al consrés per ERC, Josep
Andreth el medidador de la co-
munitat gitana, P,~ Doya i un
representant del poble gitano,
Bienvenido Casamiquela. Per la
seva banda, el republic/z An-
dreu, va expficar que el futur del
canvi del poble gitano resideix
ea la figura de les dones, que
mica en mica van prenent pro-
tagonisme cuna de la comunitat.

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

DEBAT. Membres de la comunitat gitana

Andreu va posar com a exemple
la gitana barcelonina Antonia
Sánchez, la qual est~ portant a
terme els seus estudis a la uni-
versitat de Harvard als Estats
Units. En aquest sentit l’exposi-
d~ ~La mirada de la dona gita-
sa* que s’esta duent a termea
Barcelona de mans de la Gene-
ralitat, es podria exportar a Fi-
gueres en els propers mesos.

Andreu també va parlar dels
diversos paral.lelismes que

CONXl MOLONS

i diputats d’ERC van debatre sobre la situaciÓ actual dels gitanos a Fioueres.

existeixen catre la comunitat gi-
tana i el poble catalb, ja que amb-
dós han sofert la represió de la
seva llengua i cultura al llarg
dels temps. Malgrat rol els gi-
tanos han hagut d’esperar fins
aquest any per tal d’aconseguir
un reconeixement per part de la
cambra de diputats a Madrid
arrel d’una proposició no de llei
impulsada por part d’ERC, la
qual defensa els drets, tradi-
cionsi cultura gitanai que va ser

aprovada per unanimitat.
La comunitat gitana a Figue-

res es t~ const/mcia de la seva
arribada a par tir del segle XVI[I,
moment en que es van instal.]ar
al centre de la ciutat. A mesura
que el municipi va anar creixent,
els gitanos es va despla~:ar cada
cop més cap a les afores, fins a
formar un gueto. Es precisa-
ment aix6 el que intenta erradi-
car el nou pla impulsat pels
grups politics de Figueres.
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