
 
  Àrea de cultura, educació, ciència i comunitat 
  Departament d’interculturalitat i pluralisme religiós 

  Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

  
 

ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

24 de gener 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. Seguiment temes del Consell del Poble Gitano  
2. Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust 
3. Propostes 8 d’abril 2022 
4. Precs i preguntes 

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

1. Seguiment temes del Consell del Poble Gitano  

Actualització del Pla estratègic del Poble Gitano, grups de treball i Jornades: 

-Sortirà una licitació la qual contempla tot el que es va dir tant a les executives com al Plenari. -

-Es faran 3 grups de treball però amb la possibilitat de fer més grups per si surt algun tema no 

contemplat.  

-S’ha reservat un marge d’hores per si algun grup ha de treballar més un tema i fer més 

trobades.  

-Hi haurà la possibilitat de convidar responsables de temes concrets de l’Ajuntament  

-La licitació inclou els grups de treball, la jornada de l’octubre, la redacció del Pla d’acció i el 

cicle de biblioteques que es va explicar al Plenari passat. 

-S’avisarà quan surti la licitació i s’enviarà l’enllaç al portal.  

-Dates concretes: la jornada es va proposar per la segona quinzena d’octubre, en funció de 

l’espai on es faci i evitant es solapi amb altres actes. El Pla d’actuació estarà a mitjans de 

desembre.  

A partir del proper mes es començarà a treballar en la formació dels grups i temes.  

-Es debat sobre la conveniència o no de que hi hagi referents de grup. S’acorda aprofitar la 

contractació i que aquesta entitat lideri la coordinació i tècnicament cada grup, més enllà del 

contingut. Entre els participants hi haurà absència de jerarquies.   
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-Cadascú s’hauria d’apuntar al grup que pensi que pot aportar més i no per amistat amb els 

participants.  

-La participació a cada grup és totalment voluntària.  

- Es farà reunió específica quan la contractació estigui adjudicada, es convocarà a tota la gent 

del plenari per explicar la metodologia i s’organitzaran els grups.  

- Cicle biblioteques no hi ha novetats respecte al que es va explicar a Plenari. Hi ha 8 

biblioteques implicades i el cicle serà dedicat a l’art i la cultura gitana: teatre, literatura, 

música, llengua, educació, etc.  

-Es farà difusió de les sessions del cicle biblioteques per a que tingui el màxim públic.  

-Es valora el fet que la cultura gitana  surti del món associatiu i entri en el circuit de 
biblioteques obert a tot el veïnat.  
- Es remarca la importància de pensar bé les jornades per decidir si només han d’interpel·lar a 
entitats i persones representatives del poble gitano o aprofitar per incorporar altres veus que 
puguin reforçar, recolzar i fer créixer la mirada del poble gitano en totes les seves dimensions, 
social, laboral, cultural, lingüística, de lluita antiracista, etc. 
- Quan hi hagi novetats sobre la contractació es farà arribar a tothom i es convocarà pel 
disseny de les jornades i la redacció del nou pla.  
 

2. Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust 

El proper dimecres 26 de gener a les 18:00 hores a Plaça Sant Jaume es fa l’acte de Memòria 
del record amb l’encesa d’espelmes.  

Es va demanar propostes de persones del Consell per encendre l’espelma. No hi va haver cap 
proposta i per això en Ricard Valentí com a vicepresident encendrà l’espelma en nom del 
Consell.  

  

3. Propostes 8 d’abril 2022 

-Es comenta que hi ha dues possibilitats: fer un acte institucional més solemne, tranquil i amb 
poc públic o fer un petit concert amb públic i obert a la ciutadania.   
-Es proposa que aprofitant que es canvia el nom de Plaça Romaní a Plaça del Poble gitano al 
Districte de Gràcia es podria fer allà algun acte. La plaça està en obres que han de finalitzar 
durant la primavera.  
Es tornarà a parlar amb el Districte de Gràcia, en aquests moments no és segur poder celebrar-
ho a la Plaça del poble romaní ja que depèn de la finalització de les obres.  
Aquesta proposta té un element d’espai públic que es valora recuperar-lo, per retrobar-nos i 
fer activitats després de dos anys de pandèmia.  
Seria ideal poder fer coincidir la inauguració del canvi de nom de la plaça amb la celebració del 
8 d’abril.  
- En Pedro Casermeiro proposa aprofitar la “ludoteca musical romaní” que és posar música a 
poesia romaní amb interpretació i obra on la poesia i la música són el fil conductor. Està 
realitzat per joves entre 12 i 17 anys que són els actors, actrius i músics. Es un projecte finançat 
per la convocatòria general de subvencions ordinàries. La duració seria d’uns 20 minuts.   
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-S’acorda que és millor tenir 2 plans pel 8 d’abril,  tenint en compte que la incidència de la 

pandèmia pot variar.  

-Es prefereix fer un acte a l’espai públic, hi ha acord en fer-lo a plaça del poble gitano i tenir un 

2n pla per si hi ha mesures anticovid més restringides i llavors es podria fer en un lloc tancat, 

amb pocs participants segons mesures sanitàries. Es proposa el convent de Sant Agustí per la 

seva relació amb la memòria històrica del poble gitano.  

-S’acorda fer un grup de treball per organitzar i definir més el pla A i B del proper 8 d’abril.  

-Punts d’informació. Es consideren importants perquè la cultura gitana arribi als barris. Es 

proposen diferents possibilitats: es podria posar 1 punt d’informació per entitat en lloc de 2, o 

posar només en llocs emblemàtics de la ciutat.  

-El 2019 va ser l’últim any que es van posar, després ja va venir la pandèmia. Entre mig han 

arribat instruccions de contractació i l’únic que l’ajuntament pot posar és la infraestructura i 

l’espai  dels punts d’informació.  S’ha de concretar en breu perquè poder tenir la 

infraestructura requereix  gestions.   

Per temes de la nova llei de contractes no es podran fer activitats que abans es feien als punts 

d’informació. Les entitats s’han implicar per ser-hi a les carpes. Des de l’Ajuntament no es pot 

posar les persones, les entitats han de posar el personal voluntari a les carpes. 

L’Ajuntament només pot posar la infraestructura.  

-Es important fer una difusió gran i que cada vegada Barcelona sencera s’assabenti del Dia del 

poble gitano i que més gent ho celebri.  

Acord:  reunió dilluns 31 de gener per fer la 1ª reunió del grup de treball del 8 d abril. Online. A 
les 16:30.  

D’aquí a dilluns mirem marge de possibilitats de punts d informació. I pensem altres idees.   

4. Precs i preguntes 

Es comenta sobre la dificultat de l’elaboració de la sol·licitud de les subvencions en general. Hi 

ha molta feina. Són diners públics i requereixen molta documentació.   

De l’Agencia de Salut pública van trucar per buscar col·lectius que, en general, no s’haguessin 

volgut vacunar contra la COVID per anar específicament a vacunar-los.  Es manifesta que en 

general no hi ha hagut problema entre la comunitat per rebre les vacunacions ni han hagut 

negacionistes rellevants. Potser sí hi ha més reticència a posar-se la 3ª dosi de reforç. Es 

comenta que en determinades zones s’ha posat la vacuna Jansen, que només és una punxada 

però que dóna menor immunitat. Es traslladarà el comentari a l’Agència de Salut Pública.  

 

S’aixeca la sessió a les 17:05.  

 


