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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

26 de gener de 2021 

Assistents:  

Sra. Maria Rubia (Vicepresidenta CMPG, associació Nakeramos), Sr. Ricard Valentí (Associació 

joves gitanos de Gràcia),  Sr. Pedro Casermeiro (Rromane Siklovne), Sr. Samuel García 

(Asociació Carabutsí), Sr. Miguel Angel Franconetti (Fundació Pere Closa), Sra. Mercedes 

Gómez (Lachó bají Cali), Sra. Mariló  Fernández (Lacho Bají Cali), Sra. Rafi Fernández (Veus 

Gitanes), Sra. Marta Clari (Gerent de l’àrea de cultura, educació, ciència i comunitat), Sra. Elena 

Guim (Assessora Regidoria Memòria Democràtica),  Sr. Daniel Granados (Vicepresident CMPG i 

Delegat de Drets Culturals),  Sra. Núria Serra (Secretària tècnica de la Gerència de l’àrea de 

cultura, educació, ciència i comunitat) i Sra. Esther Sesma (Secretària Tècnica del Consell).   

S’excusen: 

Sr. Aurelio Cortés (FAGIC) 

Sr. Seo Cizmich (Associació Terné Roma Action) 

 

Ordre del dia: 

1. Preparació del Plenari del Consell: 

- Renovació d'òrgans del Consell que es votaran a Plenari:  
- Vicepresidència 1ª del Consell 
- Propostes de "Persones de reconeguda vàlua" del Poble Gitano 
- Entitats que han sol·licitat ser membres de la nova Comissió Executiva del 
Consell 
- Informació de les entitats que han sol·licitat Alta i Baixa al Consell  

- Nou Reglament intern del Consell municipal del Poble Gitano treballat en reunions 

anteriors de la Comissió Executiva. 

2. Precs i preguntes 

 
 

1. Preparació sessió Plenària del Consell 

 
Inicia la sessió el vicepresident del Consell, Sr. Daniel Granados,   amb un recordatori a la Sra. 

Juana Fernández pel seu paper significatiu en aquest Consell i en tots el temes referits al Poble 

Gitano i també al Sr. Rafael Perona per la seva extraordinària contribució al Poble Gitano.    
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S’informa que la propera sessió Plenària serà el proper 25 de febrer. Es recorda que han 

d’haver canvis al Consell com la nova vicepresidència 1ª, les altes i baixes d’entitats i les 

persones de reconeguda vàlua del Consell. 

També s’ha d’aprovar un nou Reglament que s’ha estat treballant en un grup específic de 

treball i en diferents sessions executives. Aquest nou Reglament ha sorgit a partir de les 

Normes Reguladores del Consell del 1998 i el treball realitzat en el 2017 per adaptar-lo al 

Reglament de participació ciutadana.  

Un dels elements del nou reglament és que la vicepresidència 1ª serà l’associativa. Es va obrir 

un procés de candidatures  i es va presentar en Ricard Valentí amb el seu currículum i la seva 

proposta de programa que s’ha tramès juntament amb la convocatòria a tots els membres de 

la comissió executiva.  

Vicepresidència 1ª 

Es dóna la paraula al Sr. Ricard Valentí,  per presentar la seva candidatura que es votarà a 

Plenari. Explica que porta més de 10 anys d’activisme amb el Poble Gitano. Va començar amb 

Ternikalo com a voluntari  i després amb Nakeramos . Ha viatjat per tota Europa fent activitats 

i activisme en temes del Poble Gitano. Ha treballat amb la Fundació Pere Closa.   

Voldria fer-ho de la millor manera possible, ajudar a tothom i rebre ajuda. Recorda que 

presentar un programa és difícil perquè la situació sanitària és incerta i és per això que s’ha de 

fer i treballar sobre la marxa. Demana sinceritat entre els membres del Consell.   

El Sr. Granados explica que és la Comissió Executiva qui proposa al Ple el candidat o candidats 

que s’hagin presentat i el ple vota. Cada entitat un vot i s’escull per majoria absoluta en 

primera votació i majoria simple en segona votació.  

S’accepta la candidatura presentada sense cap comentari en contra.  

  

Persones de Reconeguda Vàlua del Poble Gitano 

El Sr. Granados destaca que el reglament estableix que ha d’haver-hi un màxim de 2 persones 

de reconeguda vàlua  i, que són els membres de l’executiva qui proposen i és en el Ple que es 

ratifica. Es determina per majoria simple.  

Torn de paraules, la Sra. Maria Rubia exposa que les persones de reconeguda vàlua ho han de 

ser per la seva trajectòria,  en el reconeixement dels drets, la justícia social  i l’activisme en el 

poble gitano. Que tinguin el respecte per la seva trajectòria professional i  també personal. I 

proposa que les dues persones siguin grans preferiblement, perquè un valor del PG és 

mantenir el contacte amb el grans  i proposa: 

- Sr. Cristòbal Laso que porta molts anys d’activisme  i treball amb reconeguda 
trajectòria, també participa en l’intergrup del Parlament del Poble Gitano 
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- Sr. Mariano Fernández que porta molts anys en l’activisme. Ha estat una figura de la 

mediació. El primer contracte d’una mediadora escolar va ser dissenyat per ell  i va ser 
vicepresident del Consell assessor del Pla integral del Poble Gitano de la Generalitat.  

 

Diferents membres de la Comissió Executiva manifesten estar d’acord. També es proposa el Sr. 

Juan de Dios Ramírez per la seva trajectòria política i per ser un referent en el món gitano. 

S’acorda que ja es troba al Consell i millor obrir a més i nous membres. Es proposarà per altres 

càrrecs com la Sindicatura.  

S’accepta la proposta dels Sr. Cristòbal Laso i Mariano Fernández com a persones de 

reconeguda vàlua que es portarà al Ple.  

 

Entitats que sol·liciten formar part de la nova Comissió Executiva 

Segons la normativa, les entitats del Consell que volen formar part de la Comissió Executiva 

han de trametre la sol·licitud a la secretaria del Consell, podran ser un màxim de 9 entitats i 

seran votades per formar part de l’executiva a Plenari per majoria simple.  

L’entitat de la qual formi part la Vicepresidència 1ª haurà de formar part de la Comissió 

Executiva.  

 Les entitats que sol·liciten formar part de la nova Comissió Executiva del Consell són: 

- FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya) 
- Rromane Siklovne 
- Associació Intercultural Nakeramos 
- Associació Terne Roma Action 
- Associació Joves Gitanos de Gràcia 
- Associació Sòciocultural Lachó Bají Cali 

 

El Sr. Pedro Casermeiro comenta la possibilitat de deixar obert que altres entitats puguin 

realitzar la sol·licitud per formar part de la comissió executiva fins a la data del Plenari. 

S’accepta la proposta i s’acorda que es donarà possibilitat de fer la sol·licitud fins el 23 de 

febrer, mantenint les entitats que ho han fet en termini i deixant oberta la possibilitat per les 

places vacants.   

Es demana que quan abans es faci la sol·licitud millor per poder realitzar les gestions internes 

de secretaria adequadament.   

ALTES i BAIXES al Consell 

Es recorda que a la reunió de la Comissió Executiva del 16 de juliol passat es va acordar que en 

Comissió Executiva es debatria cada una de les entitats que han sol·licitat formar part del 

Consell i que en el Plenari es votaria. Les entitats noves no hi serien en el Plenari i que, 

posteriorment i individualment, s’informaria a cada una d’elles del resultat i motivat.  
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Tal i com s’ha informat per escrit prèviament als membres d’aquesta executiva, les entitats 

que sol·liciten l’alta són: 

Ha demanat l’alta: 

- Associació Campus Rom Xarxa universitària Gitana de Catalunya 
- Fundación Secretariado Gitano 
- UGT secció Fica 
- Associació Civic – Iniciatives socials i ocupació 

 

Es manifesta opinió favorable d’alta a l’Associació Campus Rom Xarxa Universitària Gitana de 

Catalunya.  

En referència a les altres tres entitats (Fundació Secretariado Gitano, UGT secció FICA i 

Associació Cívic iniciatives socials i ocupació) es comenta que són entitats que podrien 

participar i ser membres, amb veu i vot, però que no podrien ostentar la vicepresidència 1ª del 

Consell perquè són organitzacions progitanes, però no organitzacions gitanes ja que no 

reuneixen una Junta directiva del Poble Gitano.  

L’article 4.3 del nou Reglament estableix que: “La vicepresidència 1ª haurà d’estar exercida per 

una persona pertanyent al Poble Gitano”.   

Es debat sobre si la Vicepresidència 1ª es refereix únicament a la persona o a l’organització de 

la qual forma part.  

Hi ha qui opina que la vicepresidència 1ª és només la persona i altres opinen que és també 

l’organització i no només la persona.  

Si la vicepresidència 1ª la té l’entitat i no la persona, s’ha de tenir en compte que la 

vicepresidència associativa ha de ser gitana sense ser significatiu que la seva organització 

estigui formada per gitanos i no gitanos però la Junta de l’entitat és qui representa l’associació 

i en una associació gitana la Junta ha d’estar formada únicament per persones pertanyents al 

Poble Gitano.  

S’acorda fer la consulta al Departament de Democràcia Activa  i a Serveis Jurídics de 

l’Ajuntament per esbrinar si la vicepresidència associativa la té l’entitat o la persona.  

S’acorda que les noves entitats seran informades abans de formar part del Consell de si poden 

o no arribar a exercir l’òrgan de Vicepresident o Vicepresidenta 1ª del Consell.  Es facilitarà el 

nou Reglament a les noves entitats quan estigui aprovat i abans de formar part del Consell.  

En Daniel Granados manifesta que es farà la consulta tècnica i jurídica i es compartirà el 

resultat.   

 Baixes al Consell: 

- AGIPCAT  Agrupació entitats gitanos del Països catalans ha sol·licitat la baixa 
- Associació grupo cultural gitano de porta que ha sol·licitat la baixa 
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- Associació joves gitanos de Catalunya, que ja es va fer assabentat de baixa a l’anterior 

plenari  
- Associació cultural La Cera, ho sol·licita 

 
Com Assabentat de baixa: 

- Associació Gitana tots els colors, per manca d’assitència i activitat 
- Associació Buen Pastor Maranata per manca d’assistència 

 

Es pregunta sobre les associacions que abans havien demanat l’alta: 

-L’associació Joventut Gitana del Raval està passant un període complicat amb la pandèmia i 

prefereix esperar més endavant per donar-se d’alta.  

- L’associació per a la formació i la cultura de la dona gitana  d’Hostafrancs actualment està 

paralitzada.  

Representant del Consell del Poble Gitano al Consell de Ciutat:  

S’acorda en aquesta Comissió Executiva que la vicepresidència 1ª del Consell del Poble Gitano 

sigui qui el representi  al Consell de ciutat.  

 

8 d’abril 2021 

En Daniel Granados informa que s’ha de fer un grup de treball per preparar el Dia Internacional 

del Poble Gitano, 8 d’abril d’aquest any. El que es pugui fer estarà condicionat per la situació 

sanitària, moltes activitats culturals de la ciutat s’estan reconfigurant o anul·lant.  

Segurament no es podrà fer res al carrer. S’acorda activar el grup de treball lo abans possible.  

S’acorda que s’enviarà un missatge amb la informació per iniciar el grup de treball el més aviat 

possible.  

 La Sra. Núria Serra recorda que per part de l’organització hi ha els temes de contractació, 

permisos, etc. Que requereixen molt temps i per això demanen agilitat en les respostes. 

L’Administració demana temps per fer les contractacions en base a la legalitat vigent. S’ha de 

trobar la manera de preparar-lo amb “premura” perquè es un tema important i rellevant per la 

ciutat.  

Es debat sobre si es podria incorporar un petit homenatge a la Sra.  Juana fernandez i al Sr. 

Rafael Perona, i s’argumenta que el 8 d’abril és un dia de celebració i recordar-los encara és 

molt recent. 

S’acorda que en qualsevol altra data que no sigui de celebració es podria fer un homenatge. 

Fer un acte digne, amb temps i ben preparat, no barrejar-ho amb el 8 d’abril, malgrat que sí es 

podria fer una petita referència commemorativa.  



 
  Àrea de cultura, educació, ciència i comunitat 
  Departament d’interculturalitat i pluralisme religiós 
  Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

  
També es proposa el tema del nomenclàtor i estudiar la possibilitat de dedicar un espai, un 

carrer, una avinguda, etc a la Sra. Juana fernandez. Es demana que si algun dia es fa un 

homenatge que la família sigui conscient de tot el que es farà al voltant perquè un homenatge 

s’ha de fer amb permís de la família.  

Precs i preguntes.  

Dia de la Rosa, Sant Jordi 

Es pregunta sobre el Dia de la rosa, Sant Jordi, d’aquest any 2021 ja que per aquestes dates fa 

un any ja es feien les inscripcions. Es comenta que és molt aventurat saber què podrà passar 

però tot apunta que no podrà ser un Sant Jordi com en anys anteriors.   

També el gremi de llibreters ho veu complicat i comencen a parlar que com a molt posaran la 

taula davant de la llibreria i no hi hauria llocs al carrer. No està en marxa el programa per 

demanar les sol·licituds. Com a molt es podrà vendre a la mateixa porta de les botigues. No es 

farà res al carrer.  

Es recorda que el dia de la rosa es molt important pel poble gitano que ha estat molt castigat 

en aquesta pandèmia. El dia de la rosa es un dia de possibilitats econòmiques per moltes 

famílies d’aliments i subsistència.  Com Consell es reivindica que s’obri una línia per pensar 

altres formes de celebració, de forma ordenada si no hi ha confinament total, per exemple 

poder vendre una rosa amb equip de protecció, guants, etc.   

Encara manquen 3 mesos i no es pot anticipar com estarà la situació sanitària, el grau de 

vacunació, la pandèmia, etc. S’acorda que estarem atents i es compartirà la informació.   

En Daniel Granados dona per tancada la comissió executiva i agraeix la participació.  

 

 
 


