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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

11 de maig de 2022 

Assistents:  

Sr. Ricard Valentí (Vicepresident del CMPG, Associació Joves Gitanos de Gràcia), Sr. Pedro 

Casermeiro (Rromane Siklovne), Sr. Sebastián Porras (Fundació Pere Closa), Sra. Francisca 

Perona (Associació Rromane Glasura-Veus Gitanes),  Sr. Daniel Granados (Vicepresident CMPG 

i Delegat de Drets Culturals),  Sra. Núria Serra (Cap del Departament d’Interculturalitat i 

Pluralisme Religiós), Sra. Elena Guim (Assessora Regidoria Memòria Democràtica) i Sra. Esther 

Sesma (Secretària tècnica Consell).   

 

Ordre del dia: 

1. Valoració 8 d’abril 2022 
2. Seguiment de temes del Consell 

- Grups de treball i Pla d’Actuació del Poble Gitano de Barcelona 

- Noves dates assenyalades: 
o Dia de la Resistència Romaní 16 de maig 

o La Gran Batuda i Dia contra l’antigitanisme 30 juliol  

3. Preparació proper Plenari CMPG – 27 de juny de 2022 
4. Precs i preguntes 

-------------------------------------- 

1. Valoració 8 d’abril 2022 

Es comenten aspectes dels desenvolupament dels actes de celebració del  8 d’abril 2022:  

 

- Les carpes dels punts d’informació molt malament, mal muntatge. L’empresa va dir que ho 

muntessin els voluntaris de les carpes, van arribar una hora tard, el vent se les enduia, eren 

granates i sense elements culturals del poble gitano, etc.  

-En els Punts d’informació es va fer tot el desplegament d’autoritzacions dels Districtes amb 

tota la feina que comporta. 

Des del Departament es demanen disculpes i s’informa que ja s’ha fet una queixa a l’empresa 

que va posar carpes i hi farem reunió per a que no torni a passar ja que els contractes estaven 

ben fets. En el contracte estava inclòs el muntatge, la qualitat bona de les carpes per a que no 

volessin, etc. Es farà seguiment.  

- Es proposa que el material del consell també es pugui guardar entre les entitats o en una 

entitat concreta.  
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Es controlarà si les pancartes encaixen amb les carpes de l’empresa, és una mida estàndard per 

tot tipus de carpes. Les carpes no només s’han de fer servir el 8 d’abril, sinó durant tot l’any.  

 

- Es proposa que si es vol, es poden fer els punts d’informació en un altre moment i que des de 

l’Ajuntament es farà el possible per a que siguin el més semblants possibles a les d’anys 

anteriors. S’ha de fer mitjançant el contracte però amb les condicions del contracte.  

-El material no va arribar a temps. Hi ha entitats que no tenen ni banderes ni polseres. Només 

queden samarretes.  

Entre aquest mes i el proper arribaran més polseres, banderes i xapes. Actualment hi ha 

samarretes.  

-Acte a la Plaça del poble romaní a la tarda. Tema de la pantalla en la projecció del 

curtmetratge, també s’ha fet queixa a l’empresa perquè va caure a la meitat de la projecció i 

van portar una pantalla amb mides menors a les que estaven acordades i contractat.   

 

Acord: tenir un banc de recursos  del material del Consell per disponibilitat de totes les 

entitats del Consell i poder fer-lo servir no només el 8 d’abril sinó en qualsevol data.  

 

Es van acordar uns horaris per fer les activitats (10h pel matí i 18h a la tarda),  els participants 

fan la seva organització personal a partir d’aquests horaris, però després es van canviar i no es 

va comunicar adequadament.  

La proposta de canviar l’horari del matí va venir per diferents entitats del Consell perquè no es 

solapés amb l’acte que  convocava el Parlament, la proposta de canvi de la tarda va venir en 

introduir una nova proposta amb el passe del curtmetratge. Pel Departament també va anar 

malament els canvis d’horari perquè ja s’havia programat tot amb els oraris acordats en un 

primer moment i hi ha molts departaments implicats.   

S’ha de revisar els mecanismes d’informació dels canvis per a que tothom s’assabenti 

correctament.  

 

Acord: L’horari que s’acordi en el grup de treball per a la realització d’una activitat no es 

mourà posteriorment, malgrat hi hagi sol·licituds. Si hi ha inconvenients en l’horari acordat en 

el grup de treball, es buscaran altres mecanismes com per exemple posar més actuacions o fer 

un descans al mig... però no es mouran els horaris que s’acordin en el grup de treball.   

 

2. Seguiment de temes del Consell 

Grups de treball i Pla d’Actuació del Poble Gitano de Barcelona 

Actualització dels grups de treball plantejats. Es volia començar abans però els temes de 

contractació s’han allargat, ha estat un procés llarg i feixuc. Al final es va haver de deixar 

desert el contracte per motius administratius. Per això s’ha tret un nou contracte menor obert 

amb lliure concurrència per la part de grups de treball.  

S’ha fet reserva de sala al Convent de Sant Agustí i dates dels grups de treball per quan 

l’empresa estigui designada i que comencin els grups el més aviat possible.  
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Acord: s’enviarà  un correu a tothom informant de les dates i lloc dels grups de treball ja per 

apuntar-se.  Cadascú ha de decidir a quin grup es vol apuntar.   

Noves dates assenyalades: 

El tema de les efemèrides i dates significatives no pot ser més de la meitat de la feina del 

consell. Ara la mirada principal del Consell són els grups de treball i activitats que tenim però si 

s’acorda, es poden fer activitats en les dates que es vulgui per tenir més ressò i repercussió 

pública. Dues dates properes: 

 

Dia de la Resistència Romaní 

El 16 de maig no es farà activitat perquè venim d’un 8 d’abril i no està clar que el 16 de maig 

passés cap revolució. El Parlament d’Europa el celebra però a nivell històric  la data està posada 

en dubte.  

 

Dia de La Gran Batuda i Dia contra l’Antigitanisme:  

Es proposa fer algun acte perquè a Barcelona té simbolisme i s’ha de commemorar. És una 

bona data per a que les entitats puguin presentar el treball que fan de lluita contra 

l’antigitanisme.  També poden haver taules de debat. 

Aquest any cau en dissabte, potser s’hauria de  celebrar el divendres anterior. L’any passat es 

va fer al convent de Sant Agustí i la sala estava plena. Es va fer el Faristol i una conferència amb 

dos conferenciants. Si els ponents són interessants, la gent hi participa.  

 

Veus Gitanes fa la proposta de fer un acte a partir de les dones empresonades al Convent de 

Sant Agustí. Demanar-li a Manuel Martínez el nom i cognoms d’aquestes dones recloses. 

Manuel Martínez té 5.000 noms de les 10.000 dones que es van recloure. Les dones gitanes 

venien de la Catalunya central. Té un plànol del Convent i sabia on estaven ubicades dintre del 

convent. Van ser-hi 16 anys al Convent preses per ser gitanes i el governador de Barcelona no 

les volia deixar lliures.  També es podria fer una ofrena floral i posar els noms en una placa o 

aquest any fer una lectura dels noms i posar per cada dona un clavell o una flor.  

Aquest any el 30 de juliol és dissabte, urgeix concretar el dia de la celebració per fer reserva 

d’espai.  

També es pot esbrinar quin dia van ser alliberades aquestes dones i celebrar aquest dia també.  

 

Acord: es crearà grup de treball i a partir de la proposta de Veus Gitanes es concretarà 

l’activitat d’aquest any. Comptem amb Veus Gitanes i Rromane Siklovne i qui es vulgui apuntar 

al grup de treball del Plenari.  

 

2 d’agost: aquest any serà el 78 aniversari. Acord: preparar un comunicat. 

 

Preparació proper Plenari CMPG – 27 de juny de 2022 

Proper Plenari dilluns 27 de juny a les 17:30 a la Sala Noble del Convent de Sant Agustí.  

 

Temes per portar al Plenari: 
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-Creació dels grups de treball per l’actualització del Pla del poble gitano.  

-Celebració del 30 de juliol, segons s’hagi pensat en el grup de treball.  

-Nova persona rellevant de Consell perquè Cristòbal Laso va dimitir. S’ha de pensar en un 
home o una dona que porti valor al Consell.   Aclarir quin perfil, quines competències i quin 
paper que ha de tenir dintre del Consell. Es prioritza que sigui dona per garantir la paritat 
(prevista al Reglament).  
La comissió executiva fa la proposta i el Plenari ho ha de ratificar per majoria simple.  
 
Acord: A la propera comissió executiva i abans del proper Plenari es faran propostes de 

gitanos/as per ser persona de reconeguda vàlua del Consell, poden ser grans o joves, algú que 

porti legitimitat, amb pes d’activisme dintre del món gitano, persona de consens, etc.  

 

-Medalla d’honor de l’Ajuntament de Barcelona a algun membre significatiu del poble gitano, 

segons la seva trajectòria, implicació en causes culturals, polítiques, artístiques, etc. és un 

reconeixement que es fa en vida de la persona.  

S’acorda que es pensaran propostes. Es proposa Juan de Dios Ramírez Heredia, distinció 

honorífica perquè és una persona de consens, que ha visibilitzat el poble gitano i amb una 

trajectòria llarga. És una persona referent del poble gitano. 

Altres possibilitats:  Tio Juan de la Vara amb trajectòria llarga, Dukende, tio Fajardo, etc. 

La idea té a veure amb l’activisme i el compromís amb el poble Gitano. Activisme és tant seure 

en una taula i fer ponències com arreglar conflictes gitanos.  

Acord: es treballaran propostes sense descartar-ne cap. S’estudiarà si poden ser 2 gitanos 

dintre del mateix acte, un des de l’activisme donant visibilitat a l’exterior del poble gitano i 

l’altre des de l’intern del poble gitano com a persona de consens.  

 

Nomenclàtor: S’ha posat el nom d’un carrer en honor de Bernardo Cortés. Estaria bé ser-hi 

com a Consell el dia de la inauguració del carrer. Acord: donaran més informació sobre l’acte.  

Altres personalitats del món gitano, persones importants en el poble gitano i oblidades, com 

Carmen Amaya, que s’hauria de tenir present com persona reconeguda dintre dels 

personatges importants de Catalunya. 

A treballar quines persones hauríem de reconèixer a la ciutat de Barcelona i això seria una part 

del treball del grup de cultura del Consell.  

Acord: es farà una nova comissió executiva abans del Plenari del 27 de juny 

S’aixeca la sessió a les 18:05.  

 


