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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA CMPG 

Lloc: Passeig de Sant Joan, 75 planta baixa 

Dia: 17/10/17                              Hora: 17:00 hores 

Presideix: Sílvia Serra, Secretària Tècnica del Consell Municipal del Poble Gitano  

Assistents: Pedro Casermeiro (Rromane Siklovne), Seo Cizmic (Terné Roma), David Cortés 

(Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés), Maria Rubia (Nakeramos), Joan Tarradellas 

(Associació Tots Els Colors), Miquel Torres (FAGIC), Paco Vargas (Fundació Pere Closa). 

S'excusen: Sra. Aida Guillen (Directora de l'àrea de Drets de Ciutadania i Diversitat), Sra. Lola 

López (Comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat), Juana Fernández, Manuel 

Giménez i Ricard Valentí (Associació Joves Gitanos de Gràcia). 

 

Ordre del dia  

1. Estudi diagnòstic. Barcelona Activa 

2. Diades: 5 de novembre i 8 d’abril 

3. 25 de novembre: jornada de reflexió interna 

4. Participació del CMPG a altres Consells Municipals de Barcelona  

5. Informacions 
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1. ESTUDI DIAGNÒSTIC. BARCELONA ACTIVA 

La secretaria del consell informa que  grup d’investigació EMIGRA de la UAB (Universitat 

Autònoma de Barcelona) serà l’encarregat de realitzar l’estudi diagnòstic sobre formació, 

inserció i mercat laboral en relació al Poble Gitano i que serà coordinat i finançat per Barcelona 

Activa amb col·laboració amb la Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat. 

L’estudi  vol conèixer la realitat  gitana en matèria de formació, inserció laboral i altres aspectes 

relacionats amb l’objectiu de plantejar millores i/o noves línies d’actuació.  

Una part dels membres del CMPG en la present Comissió Executiva és que el poble gitano ha 

sigut per molts anys objecte d’estudi per això exhorten a què s’obrin noves línies 

d’investigació. Respecte a l’estudi diagnòstic, els membres del CMPG demanen conèixer 

prèviament les bases d’aquest per tal de col·laborar amb el marc teòric i saber quin tipus 

d’avaluació dels resultats es farà.  

2. DIADES: 5 DE NOVEMBRE I 8 D’ABRIL 

5 de novembre 

Es manté la programació acordada que consisteix en una exposició fotogràfica, la projecció 

d'una pel·lícula en el Cinema Texas i seguidament el debat Cinefòrum.    

Quant a la presentació de l’exposició fotogràfica, aquesta començarà en la setmana del 30 

d’octubre fins al divendres 3 de novembre a la Seu del Districte de Gràcia i finalitzarà el 

diumenge 5 de novembre al hall del Cinema Texas. L'exposició fotogràfica inclou diverses 

personalitats de la cultura gitana, el CMPG ha suggerit afegir algun representant de l'escriptura 

en caló com per exemple Pepe Heredia (pare). La preparació de l'exposició fotogràfica no es 

limita a la celebració del 5 de novembre sinó que el CMPG vol que aquesta esdevingui a 

posteriori un recurs útil per a altres entitats. Respecte a la pel·lícula seleccionada, el CMPG ha 

contactat amb el director del film i la distribuïdora però no hi ha hagut resposta. En cas que no 

s'aconsegueix parlar amb algun d'aquests responsables, l'alternativa serà veure la pel·lícula "La 

mujer del chatarrero" que sí que es distribueix a Espanya. Posteriorment, a la taula rodona ,  

Pedro Casermeiro, Seo Cizmic i David Cortés faran aportacions i obriran debat  sobre la situació 

de la llengua romaní a Europa.  
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Per últim, com a obsequi a la participació i al festeig del 5 de novembre, Seo Cizmic ha 

proposat fer punts de llibre i regalar-los. La secretaria ha presentat el flyer com a proposta per 

al dia 5 de novembre, respecte a aquest el CMPG demana que s'afegeixin els logos de les 22 

entitats que conformen el CMPG i també volen saber si és possible crear un logo per al CMPG. 

En relació a aquestes peticions, la secretaria   farà la consulta. 

8 d'abril 

La celebració del 8 d'abril tindrà lloc al Conservatori del Liceu situat al carrer Nou de la Rambla, 

número 88 a la ciutat de Barcelona.  

El Conservatori del Liceu es troba en un lloc cèntric i està ben comunicat (accés amb metro, 

bus, ..). Pel que fa a l'equipament (sales, bar) està ben dotat i compta amb recursos humans 

(tècnics de so, regidors) i materials (projector, il·luminació, equips de so i gravació digital) tot a 

un preu assequible. L'Auditori on es realitzarà el concert té un aforament de 400 persones, 

està prohibit portar menjar i/o begudes a les sales, en aquest sentit s’ està negociant l’ 

obertura del bar que oferiria menús fins a les 18 hores en què tancarà i començarà el concert. 

Normalment, el Conservatori del Liceu tanca les seves portes al públic a les 21 hores del vespre 

però s'ha acordat pagar un plus per allargar l'acte fins a les 21.30 hores.  

Finalment, el/la responsable del Conservatori del Liceu enviarà un mail amb l'equip que tenen 

perquè el CMPG tingui constància i pugui aportar altres professionals i/o materials que creguin 

necessaris.    

3. 25 DE NOVEMBRE: JORNADA DE REFLEXIÓ INTERNA 

La jornada de reflexió interna tindrà lloc a l'Alberge Mare de Déu de Montserrat. Hi haurà un 

servei de càtering tant al matí com a la tarda i un facilitador/dinamitzador que orientarà al 

grup.   

La finalitat d'aquesta jornada és definir què significa el CMPG per a cadascun dels membres 

que el conformen, marcar quins són els objectius i prioritats del CMPG, conèixer quins són els 

límits de participació del CMPG (fins on pot incidir el CMPG) tenint en compte les normes 

reguladores de participació, acordar el posicionament del CMPG a les reunions, és a dir, es 
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parlarà com a entitat o com a CMPG, entre altres qüestions a plantejar. A més a més, s'ha 

considerat la idea de contactar amb el Consell de la Joventut i tenir-lo com a model: aprendre 

d'aquest a participar i a ser més visibles a la ciutat.  

Finalment, s'ha acordat que Maria Rubia enviarà un mail amb l'ordre del dia de la jornada de 

reflexió interna perquè tothom sàpiga quins són els aspectes que es treballaran el dia 25 de 

novembre. I en principi, es conviden dues persones per entitat tanmateix es podrà ampliar el 

número de participants en el cas que hi hagi espai.  

4. CONSELLS MUNICIPALS DE BARCELONA D'INTERÈS PER AL CMPG 

En aquest punt s'han anomenat els consells municipals de Barcelona que poden ser d'interès 

per al CMPG. Així doncs, la Comissió Executiva del CMPG ha fet la selecció dels consells en què 

vol participar:  

 

SÍ INTERESSA NO INTERESSA 

Benestar Social 

Consell de la Joventut 

Consell Escolar 

Consell de Cultura 

Consell de Dones 

Consell de Gent Gran 

Consell d'Habitatge 

Consell de Sostenibilitat 

Consell d'Esport 

Ciutat i comerç 

Consell d'Immigració 

LGTBI 

Consell d'Associacions 

Cooperació Internacional 

 

Respecte a la participació del CMPG en altres consells municipals cal establir criteris de 

participació com per exemple en cas que dues o més entitats coincideixen en la intenció de 

participar en un mateix consell, a quina entitat es donarà més prioritat?, s'ha de decidir quines 

persones participaran en aquests consells, membres de la CMPG o de la Comissió Executiva?, 

etc.   

La secretaria  contactarà amb els consells municipals de Barcelona que són d'interès per al 

CMPG i seguidament enviarà al CMPG la llista dels consells que sí que permeten la participació 

i amb quins espais de participació és possible assistir. 
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5. INFORMACIONS 

 Anul·lació de la sessió de grup de treball prevista per al dimecres dia 18 d’octubre de 

2017. Es posposa el grup de treball per a dilluns dia 23 d’octubre a les 17 hores. 

 A partir de gener de 2018 la presentació de factures a l’Ajuntament de Barcelona es 

farà via online. Per això, es preveu organitzar una sessió informativa en la qual es 

donaran les directrius com de facturar de manera online.        

 Els promotors i coordinadors del projecte Promotors escolars de l’ entitat Pere Closa 

han rebut formació sobre  diversitat i interculturalitat des de la Direcció de Drets de 

Ciutadania i Diversitat. 

 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2017 


