
Conferències AGIPCAT
L’Agrupació d’Entitats Gitanes per al Desenvo-
lupament del Poble Gitano dels Països Catalans 
(AGIPCAT) és una entitat social que es proposa, 
entre altres objectius, donar a conèixer i difondre 
els trets característics de la cultura dels gitanos 
catalans, destacar les aportacions que aquesta 
minoria ètnica ha fet a la societat i a la cultura ca-
talana i debatre aquelles qüestions que, en l’ac-
tualitat, demanen iniciatives noves i disruptives 
per tal d’avançar en la construcció d’una societat 
justa, respectuosa de la diversitat cultural, més 
enllà de tòpics i d’estereotips.

L’AGIPCAT, amb la col·laboració del Col·legi Ofi-
cial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències de Catalunya, organitza, per pri-
mera vegada, dos debats amb format de xerra-
des-col·loqui per tal d’analitzar la situació edu-
cativa dels infants gitanos, en l’actual marc d’un 
curs marcat per les conseqüències de la COVID 
19, i donar a conèixer la mirada positiva i realis-
ta que de la vida dels gitanos de Catalunya han 
projectat alguns autors de la literatura catalana 
contemporània, clàssics de finals del segle XIX 
i el primer terç del segle XX. I, també, presentar 
l’obra d’una novel·lista gitana barcelonina actual.

UN DEBAT SOBRE EDUCACIÓ
El dret a una educació inclusiva i de qualitat  

per tothom: realitat i nous reptes

Dimecres, 16 de setembre de 2020, de les 19 a les 21 h

A la Sala Ramon Fuster. Col·legi de Doctors i Llicen-
ciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

(Rambla Catalunya, 8, pral. Barcelona)

Moderador: Joan M. Girona

Ponents: Mercedes Porras, presidenta de la Fundació 
Privada Pere Closa, Fernando Macías, professor de la 
UB, David Batista, portaveu dels Joves Estudiants de 

l’AGIPCAT i Ana Contreras, presidenta de l’Associació de 
Dones Kotar Mestipen

ELS GITANOS EN LA LITERATURA  
I LA NOVEL·LA CATALANA  

CONTEMPORÀNIA
Dimecres, 30 de setembre de 2020, de les 19 a les 21 h

A la Sala Ramon Fuster. Col·legi de Doctors i Llicen-
ciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 

(Rambla Catalunya, 8, pral. Barcelona)

19-19.10 h: presentació  /  19.15-19.45 h: conferència “Els gita-
nos a l’obra d’Emili Vilanova (1840-1905) i de Juli Vallmitjana 
(1873-1937)”, a càrrec de Marcel Fité  /  19.45-20 h: col·loqui  
/  20-20.15 h: descans  /  20.15 h: conferència “Núria L. de 
Santiago, una novel·lista gitana”. Presentació de l’obra El 

ángel de Mahler, a càrrec Josep Fornés i Salvador Carrasco


