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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

19 de maig de 2021 

Assistents:  

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

Rubia (Unió Romaní), Sr. Aurelio Cortés (FAGIC),  Sr. Pedro Casermeiro (Rromane Siklovne), Sr. 

Samuel García (Associació Carabutsí), Sr. Seo Cizmich (Associació Terne Roma Action), Sr. 

Antonio Cortés (UGT- Fica Calí), Sra. Margarita Fernández (Associació intercultural Nakeramos), 

Sra. Rafi Fernandez (Associació Veus Gitanes), Sra. Saray Rodríguez (Associació Veus Gitanes), 

Sra. Enerida Isuf (Associació Joves Gitanos de Gràcia),  Sra. Àngels Llorens (Regidoria Memòria 

Democràtica), Sr. Daniel Granados (Vicepresident CMPG i Delegat de Drets Culturals),  Sra. 

Núria Serra (Cap del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós) i Sra. Esther Sesma 

(Secretària Consell).   

 

Ordre del dia: 

1. Propostes de temes per debatre i treballar al Consell. Pla de treball 

- Llengua Romaní  

- Altres temes  

2. Valoració Diada del 8 d’abril 2021 

3. Homenatges a Juana Fernández i a Rafael Perona 

4. Acte Commemoració de La Gran Batuda 30 juliol 2021  

5. Informacions diverses 

6. Precs i preguntes 
  

 
Inicia la sessió el Sr. Daniel Granados i manifesta que s’altera l’ordre del dia atesa la 
participació de la Sra. Àngels Llorens i que es comença pel punt 4.  
 

4. Acte Commemoració de La Gran Batuda 30 juliol 2021  
 
El Sr. Granados dóna la paraula a la Sra. Àngels Llorens, cap de gabinet del Sr. Jordi Rabassa, 
Regidor de Ciutat Vella i Regidor de Memòria Democràtica.  
La Sra. Llorens explica que l’any 2020, al juliol, es va aprovar al Plenari de l’Ajuntament la 
Declaració institucional per commemorar els fets de La Gran Batuda i es va acordar col·locar 
un faristol de memòria en el Convent de Sant Agustí. 
  
Des de la Regidoria de memòria es vol fer l’acte de col·locació d’aquest faristol aquest any. El 
faristol tindrà una explicació de la semblança històrica dels fets i també es posaran fotografies. 
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El Regidor de Memòria Democràtica proposa que la semblança històrica dels fets l’escrigui el 
Sr. Seo Cizmich i que el text estigui consensuat amb el Consell. També s’estudiarà quines 
fotografies es posen. 
 
L’enllaç amb el mapa dels faristols de Barcelona és:  
https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/mapa/ 
 
Es posarà faristol i no placa perquè es pot explicar millor. Es proposa que estigui en català, 
castellà i romanó.  La Regidoria es fa càrrec de tot el que és la composició, producció i 
col·locació del faristol i la part de l’acte del 30 de juliol serà organitzada pel Consell. L’acte s’ha 
de fer com a mínim a les 6 o 7 de la tarda per la calor de finals de juliol.   
 
Les entitats participants acorden activar la comissió del grup de treball del 30 de juliol i 
continuar en la línia que va quedar pendent l’any passat.  
 
El Sr. Granados agraeix l’explicació de la Sra. Llorens i recupera l’ordre del dia. Punt 1 
 

1. Propostes de temes per debatre i treballar al Consell. Pla de treball 

- Llengua Romaní  

- Altres temes  

Hi ha temes que van sortint recurrentment com per exemple la lluita contra l’antigitanisme, la 
defensa de programació amb elements de la cultura gitana en les festes de la ciutat,  la llengua 
romaní, etc.   

Es proposa que quan hi hagi algun acte de ciutat com La Mercè o Sant Jordi, s’introdueixi la 
llengua romaní per a que estigui present a la ciutat i no només celebrar la diada del 5 de 
novembre. S’ha de difondre que el romaní no només és una llengua de la cultura gitana sinó 
que ha afectat altres llengües com el castellà o el català.    

Es manifesta que recuperar el romanó no és fàcil i que el Consell no és una plataforma per 
tocar tota la cultura ni totes les festes gitanes però sí que ha de ser el 1r objectiu del Consell 
lluitar contra l’antigitanisme perquè això ocupa la vida dels activistes.  

Més enllà de dates concretes ha d’haver un fil conductor darrera. Treballar contra 
l’antigitanisme o la dignificació del poble gitano i traçar una Estratègia. En aquesta estratègia 
es pot parlar de les dates però no tots els anys s’han de celebrar totes les dates. S’ha de seguir 
una direcció. 

Es proposa rescatar l’antiga Estratègia Local del Poble Gitano  que l’àrea de Drets Civils tenia. 
Rescatar la idea d’una Estratègia política. Tenir una sèrie de polítiques per anar desenvolupant 
durant l’any amb 2 ó 3 punts prioritaris ja que a l’Estratègia d’abans es tocaven tots els temes 
(cultura, habitatge, educació...) i això era inabordable, però sí és possible i convenient tenir 
una estratègia política conjunta.  

Es proposa reprendre el que s’havia configurat temps enrere d’una sèrie de grups delimitats. El 
grup de diades i altres grups de treballs concrets, que 2 o 3 entitats treballin les dates 
significatives i que vagin informant a la resta. Seria  més operatiu i que les entitats veiessin en 
què es volen involucrar més o menys. L’estar tots en tot és difícil i a més sempre són els 
mateixos els que acaben fent tot.  

https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/ca/mapa/
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Més enllà de la reacció a les efemèrides s’han de trobar altres fils conductors que evidentment 
estarien  a la voluntat del Consell. Si hi ha una comissió sobre missatges amb un determinat fil 
conductor: antigitanisme, reconeixement de la llengua... intentar posar la cunya en altres 
esdeveniments  més legitimats en l’àmbit cultural i introduir aquests temes. No només des de 
l’àrea de cultura també des d’altres àrees. Intentar treure temes que considerin les entitats del 
Consell cap en fora.   

 

2. Valoració Diada del 8 d’abril 2021 

Es valora: 

- Va ser potent, emocionant i ben plantejada 
- Va ser àgil i amè  
- Barcelona està a l’avantguarda a nivell  europeu sobre el 8 d’abril 
- Amb l’streaming arriba a tothom 
-  Els discursos i l’acte va estar bé.  
- Va ser emocionant perquè es van recordar dues persones molt importants 

Es proposa treballar la possibilitat de sortir a la balconada de l’Ajuntament un altre any. 

 

3. Homenatges a Juana Fernández i a Rafael Perona 

Es planteja la necessitat de realitzar aquests homenatges però en el moment i la forma que 
diguin les famílies. Es va dir de deixar-lo per més endavant i per això es torna a plantejar en 
aquesta sessió executiva.  

Les famílies manifesten que encara és precipitat i encara és molt d’hora per fer un homenatge. 
S’acorda tornar a plantejar-ho més endavant.   

 

5. Informacions diverses 

Efectes de la no admissió del recurs de cassació contra la Sentència del  Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que va anul·lar el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) de 
l’Ajuntament.  

Els motius de nul·litat del RPC van ser: 

- Per haver prescindit del procediment legalment establert (el temps d’informació 
pública no va ser l’adequat) 

- Infracció de l’article 71 LBRL. En referència a la celebració de consultes ciutadanes no 
hi ha prou amb la redacció de donar compliment a la “legislació aplicable”.   

Efectes de la no admissió del recurs de cassació sobre els actes dictats en procediments de 
participació ciutadana: 

- La nul·litat del RPC té efectes des de la publicació en el BOP de la sentència del TSJ de 
Catalunya 

- Es recuperen les Normes Reguladores de Participació Ciutadana (NRPC) de 2002 

Per això en el òrgans de participació: 

- Consells sectorials: Reglament intern de funcionament propi de cada Consell i 
supletòriament les NRPC de 2002 
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Diferents situacions dels Reglaments interns dels Consells sectorials de l’Ajuntament: 

- Els Reglaments aprovats plenament seran vigents 
- Els Reglaments en tramitació dels que s’ha iniciat procediment s’acorda seguir amb la 

tramitació definitiva 
- Els Reglaments que es troben en fase de grup de treball o que encara no han estat 

aprovats en Plenari s’acorda paralitzar-los fins al nou Reglament de Participació 
general de l’Ajuntament.  

Per això, el Reglament intern del CMPG que va ser aprovat en el Plenari del 25 de febrer passat 

segueix el procediment de tramitació.  

 

6. Precs i preguntes 
 
Es sol·licita que el Consell tingui una informació bàsica sobre quines prioritats té l’ajuntament 
de Barcelona respecte a l’educació, salut, perspectiva de gènere, etc. Que representants dels 
seus Departaments informessin al consell del que afecta directa o indirectament a la població 
gitana.  
Així s’apoderaria al Consell. Són importants les activitats i les prioritats. Les entitats del consell 
serien un punt d’informació i podrien traslladar el que passa dintre de l’ajuntament a la 
comunitat.  
 
Es proposa fer un resum de les estratègies que està fent l’ajuntament en cada àrea i exposar-
ho al Consell, en primer lloc a la comissió executiva. L’antigitanisme és un fil conductor 
prioritari però també es poden trobar altres línies.   
 
S’informa que la propera setmana es presenta al Plenari de l’Ajuntament el nou Pla 
d’interculturalitat que té una línia de propostes pels propers 10 anys. S’explicarà més 
àmpliament en alguna sessió pròxima del Consell. 
En aquest Pla d’Interculturalitat s’ha intentat que quedés clara que la diversitat de la ciutat és 
una riquesa i que és part de la història estructural de la ciutat. No és temporal ni passatgera i 
que s’han de prendre mesures que incorporin aquesta mirada de diversitat i d’interculturalitat. 
  
També s’acorda explicar el Pla de Drets culturals que s’ha presentat fa poc.  Línia interessant 
que pot ajudar a crear continguts i estratègies.  
 
El Sr. Granados aixeca la sessió.   


