
Fundació Secretariado Gitano Catalunya 
Entitat 

La Fundació Secretariado Gitano (FSG) és una entitat social intercultural sense ànim de 
lucre que presta serveis pel desenvolupament de la comunitat gitana a Espanya i en 
l’àmbit Europeu, des de l’atenció a la diversitat cultural. 

Qui som 

Les àrees d’incidència de la FSG són: Ocupació, Educació, Habitatge, Inclusió social, 
Salut, Joventut, Igualtat de tracte i defensa de drets, Igualtat de gènere, Acció 
Internacional, Comunicació, Promoció de la cultura, voluntariat i Gestió de qualitat. 
 
En el cas del Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o 
Ètnica a la FSG, s’emmarca dins del Programa Calí, que té com a objectiu la promoció 
de la igualtat d’oportunitats i la inclusió socio-laboral de les dones gitanes i l’atenció a la 
múltiple discriminació.  

Àmbit 

El objectius del Programa Calí en la defensa de drets i lluita contra la discriminació 
racial són: 
 
• Promoure la igualtat de tracte, informant, assistint i acompanyant les víctimes de 

tota mena de discriminació, amb especial atenció a la múltiple discriminació que 
pateixen les dones gitanes. 

• Sensibilització en general, a responsables de polítiques públiques, a professionals 
dels recursos i serveis, a la pròpia comunitat gitana, o a empreses, sobre la imatge 
social estereotipada de la comunitat gitana.  

• Incidir sobre les polítiques relacionades amb la igualtat de tracte i la lluita contra la 
discriminació. 

Objectius 
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Coordinacions 

Anna Español 
Técnica de Igualtat Catalunya responsables del Programa Calí a Catalunya. 
 
C/ Contessa Pardo Bazán, 4-6 Barcelona  
Telèfon: 93 274 55 82 

Contacte 

- 

Lloc accessible 

Serveis 

La FSG és l'entitat responsable de la coordinació del Servei d'Assistència i Orientació a 
Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica, format per 7 entitats més: ACCEM, CEAR, 
Creu Roja Espanyola, Fundació Cepaim, MCI, MPDL i Red Acoge. Es tracta d'un servei 
estatal i gratuït del Consell per a la Promoció de la Discriminació Racial o Ètnica, adscrit 
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ofereix 87 oficines d'atenció a 
potencials víctimes de discriminació, a més d'una assistència telefònica gratuïta i 
telemàtica a: http://asistenciavictimasdiscriminacion.org/  
 
En el marc del Servei, des de la FSG oferim: 
 

• Informació, assessorament, acompanyament, mediació, conciliació, tramitació de 
queixes i litigi estratègic, especialment a persones gitanes, però també a la 
població en general, en casos de Discriminació Racial o ètnica.  

• Accions de sensibilització a agents clau i professionals d’altres àmbits. 
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