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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

1 de desembre de 2021 

Assistents:  

Sr. Ricard Valentí (Vicepresident 1r del CMPG, Associació Joves Gitanos de Gràcia), Sr. Isaac 

Heredia (Rromane Siklovne), Sr. Cristóbal Laso (persona de reconeguda vàlua del Consell), Sra. 

Maria Rubia (Unió Romaní),  Sr. Daniel Granados (Vicepresident 2n CMPG i Delegat de Drets 

Culturals),  Sra. Núria Serra (Cap del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós) i Sra. 

Esther Sesma (Secretària tècnica Consell).   

Ordre del dia: 

1. Seguiment temes del Consell del Poble Gitano 
2. Precs i preguntes 

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

1  - Seguiment temes del Consell del Poble Gitano i precs i preguntes.  

Temes:  
 
Es treballa sobre el vídeo que mostra la indiferència de diferents treballadors d’una fàbrica a 
Keratsini (Grècia) que observen com una nena gitana de 8 anys agonitza fins a la mort durant 
20 minuts i cap treballador ofereix ajuda.   
Hi va haver omissió de socors.  
S’informa del manifest  “¡Dosta! Basta ya de crímenes antigitanos” que proposa el Sr. Cristóbal 
Laso. S’acorda passar el text a Plenària per correu electrònic.  
 
Es proposa fer alguna acció per iniciativa  del Consell, com per exemple, fer una “sentada”, fer 
una marxa en silenci,  elaborar un manifest plenament del Consell i fer una lectura del mateix 
en algun lloc que decideixi el Consell. No es tractaria d’anar al Consolat sinó de fer alguna acció 
conjunta. 
 
S’informa que s’està organitzant entre diferents organitzacions que el 15 de desembre 
s’organitzi una acció conjunta, ja que no és un fet institucional sinó un fet de l’antigitanisme. 
Omissió de socors a una nena gitana.  
   
El manifest s’ha de debatre i consensuar-lo. Consens a nivell de Catalunya i d’España.  
 
El Sr. Cristobal Laso anima al CMPG a que elabori el seu propi manifest i que s’aprovi i es 
divulgui com CMPG.  
A més, s’està divulgant el document que té l’aprovació de Federacions importants com 
l’executiva del Consejo Estatal; això indica la necessitat d’agrupar a totes les entitats del poble 
gitano. Es un document amb moltes adhesions. S’ha de debatre i trobar una forma de lluita 
contra l’antigitanisme. 



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

  
Hi ha violència racista. No va ser un accident , es va donar l’ordre de no ajudar ningú. Per això, 
al ser tots i totes gitanos i gitanes, sense importar cap característica personal, ni la titulació, ni 
els càrrecs, etc. , només important el ser gitanos i gitanes i que junts s’aconsegueix més.  
Serà beneficiós utilitzar els instruments que presta el CMPG per promocionar l’assemblea on 
es discuteix sobre què és millor fer contra l’antigitanisme.  
  
El Sr. Ricard Valentí recorda que sota el nom del Consell no es poden fer destrosses com 
cremar banderes, llençar ous, etc. Subratlla el que és ser activistes però respectant, ser gitanos 
i persones. I la necessitat d’anar tots i totes els gitanos i gitanes a la una. Units com a Consell.  
 
El Manifest que presenta el Sr. Cristobal Laso ha estat aprovat per algunes de les federacions i 
associacions d’España. Es debat sobre la necessitat de fer la sol·licitud d’adhesions a aquest 
manifest i sinó explicitar a quina part no volem estar adherits.   
Es comparteixen els punts  1 i 2 però hi ha diferents opinions en referència als punts 3 i 4.  
 
Acords: 

En aquesta data, com a Consell només tenim el Manifest compartit pel Sr. Cristóbal Laso. Així 
s’acorda: 

1. Enviar a les entitats del Plenari del Consell aquest Manifest i veure si el 
secunden 

2. Paral·lelament fer  una altra proposta, un Manifest que sortirà com a Consell.  
 

S’aixeca la sessió.  

 


