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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

21 d’octubre de 2021 

Assistents:  

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

Cortés (FAGIC),  Sr. Pedro Casermeiro (Rromane Siklovne), Sr. Seo Cizmich (Associació Terne 

Roma Action), Sr. Mariano Fernández (persona de reconeguda vàlua del Consell), Sr. Sebastián 

Porras (Fundació Pere Closa), Sr. Antonio Cortés (UGT-FicaCalí), Sra. Maria Rubia (Unió 

Romaní), 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) i Sra. Esther Sesma (Secretària tècnica 

Consell).   

S’excusen: Sr. Cristobal Laso (reconeguda vàlua del Consell) 

 

Ordre del dia: 

1.Valoració 30 de juliol 2021 (Acte La Gran Batuda i Acte del Faristol) 
2.Seguiment temes del Consell del Poble Gitano 
3.Dia Internacional de la llengua romaní 
4.Precs i preguntes 

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

 
1.Valoració 30 de juliol 2021 (Acte La Gran Batuda i Acte del Faristol) 
 
L’acte es va desenvolupar a la Sala Auditori del Convent de Sant Agustí.  
 
En referència a les ponències es valora que: 

- Hi ha diferents opinions dels assistents en quant al so de la Sala. Segons el lloc de la 
sala variava la qualitat del so i  la visió dels ponents.  

- En canvi en el vídeo de youtube que es gravar el so era molt bo.   
- En referència a les ponències una era un apunt històric i l’altra més des de l’activisme. 

Sobre els continguts del ponent Sr. Manuel Martinez es fa una bona valoració i de la 
intervenció de la Sra.  Patricia Caro hi ha qui opina que no va ser significativa pel tema 
de la Gran Batuda. Que va ser més reivindicativa a nivell polític del partit que milita 
que reivindicatiu a nivell històric.  

- S’exposa que la Sra. Caro va tenir manca de respecte vers una persona gran quan 
estava realitzant la seva participació.  

- Es valora el sentit respectuós de les persones i s’acorda que la persona que vingui ha 
de tenir respecte a les persones grans ja que la manca de respecte als més grans és 
incompatible amb ser gitano/a.  
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En referència al Faristol es valora que: 

Ubicació: 

- Hi ha disconformitat pel lloc on està posat.  
- Es posa de manifest que la ubicació actual del Faristol no és bona perquè a causa de 

ser-hi al carrer  hi ha actes vandàlics i a l’estar sota els arbres hi ha excrements 
d’ocells.  

- S’informa que en una inspecció del faristol realitzada al matí del mateix dia, el faristol 
no ha sofert cap acte vandàlic, però si pateix els excrements dels ocells. S’informa que 
es neteja regularment.  

- Hi ha diferents propostes: 
- Posar el faristol dintre del Convent. 
- No treure el faristol del carrer perquè qui passeja el pot veure i afegir un altre 

faristol vertical nou dintre del Convent amb major explicació. 
- S’acorda que es farà una consulta tècnica i legal a patrimoni sobre les possibles 

ubicacions del faristol. També s’ha de valorar que la ciutadania pugui llegir els 
continguts anant pel carrer. 
 

Llengua del Faristol: 

- Hi ha un debat sobre el nom de Baró Istardipé. En romaní caló no s’utilitza la paraula 
Istardipé sinó istaripen.  

- Es debat sobre el caló i el romanó en què hi ha paraules que varien. Lo important és 
entendre els significats.  

- Es proposa consultar amb lingüista especialitzat.  
- S’acorda que es parlarà en el grup de treball de Llengua. L’idioma és un patrimoni 

immaterial.  
 

Futur de la commemoració del 30 de juliol, La Gran Batuda: 
- Es proposa realitzar no només una conferència sinó una acció reivindicativa o pedagògica 
diferent. Pensar en formats diferents als realitzats els últims anys per amplificar més els fets, 
més públic, a l’aire lliure, etc.   
 
 
2.Seguiment temes del Consell del Poble Gitano 
 
Helios Gómez i els frescos de la capella gitana de la presó model: 
Helios Gómez artista, gitano, antifeixista i demòcrata va lluitar pels drets humans. Activista 
gitano, revolucionari gitano que va lluitar per tota la humanitat.  
La seva obra de la model està tapada amb calç. Es va demanar un informe tècnic ja que es vol 
treure aquesta calç per donar a conèixer la seva obra. Serà difícil perquè és un material 
corrosiu però s’intentarà. És un patrimoni material.  
Fa poc hi va haver una exposició d’Helios Gómez a la Virreina.  
Es proposa posar a un carrer el nom d’Helios Gómez ja que és important el reconeixement 
mitjançant el nomenclàtor.  
El Sr. Granados recull la proposta i afirma que s’elevarà a Patrimoni i a la Comissió de 
nomenclàtor.   
Es proposa que al nomenclàtor dels carrers de la ciutat també haurien de ser-hi en Peret i 
Carmen Amaya.  
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Grups de treball i Jornada central: 
 
Tal i com es va acordar a la darrera reunió de la comissió executiva del Consell s’està treballant 
per a que els quatre grups de treball que es van proposar ( Antigitanisme,  Llengua romaní, 
Drets sociolaborals i Drets  culturals)  i la Jornada de debat central sigui una realitat.  
 
Els quatre grups de treball específics es reuniran 2 ó 3 vegades cada un i la Jornada serà a la 
tardor del 2022.  
S’ha obert una proposta per contractar un equip tècnic per a l’organització de la Jornada. Es 
farà una contractació externa per a que hi hagi una secretaria tècnica específica per aquest 
tema.  
 
La convocatòria del contracte serà una licitació oberta i es penjarà al perfil del contractant de 

l’Ajuntament a la qual es podrà presentar qui vulgui. S’informarà a les entitats amb un correu 

quan surti publicat al perfil del contractant.   

S’acorda que per la feina dels grups de treball es faci servir el Convent de Sant Agustí.  

 

Plenari CMPG: 
 
El proper Plenari està previst pel proper 15 de novembre a les 17:30, presencial, a la Biblioteca 

de Bon Pastor. En aquest Plenari aniran responsables de Biblioteques a presentar-les i a fer 

una interessant proposta. Els temes rellevants que surten al Consell es treballaran també a 

Biblioteques.  

A més de ser presencial, també hi haurà un enllaç a plataforma online per si algú no hi pot anar 

i es pot connectar per seguir-lo.   

 
Representant del CMPG en el Consell de Ciutat: 

Tal i com ja es va informar en l’anterior reunió executiva, en Ricard Valentí assisteix al Consell 

de Ciutat en qualitat de persona de reconeguda vàlua és per això que manca un representant 

del CMPG en el Consell de ciutat.   

Es valora que és millor dues persones gitanes en el consell que una. El Sr. Seo Cizmich es 

presenta com a voluntari per assistir al Consell de ciutat i la comissió executiva acorda 

proposar al Sr. Seo Cizmich al Plenari per anar al consell de ciutat en representació del Consell 

Municipal del Poble Gitano.  

S’agraeix al Sr. Cizmich la seva disponibilitat i s’acorda que en el proper Plenari del 15 de 

novembre els membres del Consell han de validar la proposta.  
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3.Dia Internacional de la llengua romaní 
 

S’ha realitzat un vídeo en romanó tal i com es va acordar en executiva. Aquest vídeo l’ha 

protagonitzat en Seo Cizmich. Video en romanó subtitulat en castellà, català i anglès.  

S’ha escollit una imatge entre les tres proposades segons les votacions dels membres de 

l’executiva.  El lema és va acordar que fos el mateix que l’any passat.  

Es manifesta que el vídeo és en  romanó però en un dialecte diferent al caló.   Es debat sobre la 

importància de recuperar la gramàtica romaní i el tema del caló. Serà un debat a fer en els 

grups de treball.  

  

4.Precs i preguntes 
 

La Sra. Maria Rubia informa que des de Terne Roma i amb Unió Romaní es fan els premis de 

reconeixement de persones i organitzacions que han contribuït a la recuperació del romanó. 

Aquest proper 5 de novembre es repetirà com en anys anteriors i s’enviarà a secretaria del 

Consell la invitació per fer-la extensiva a totes les entitats del Consell.  

També informa que a la Biblioteca del Bon Pastor, el 26 d’octubre, Nakeramos realitzarà 

l’activitat de Barvaliphé, per conèixer millor el poble gitano i construir una mirada respectuosa.  

El Sr. Seo Cizmich informa que al gener faran un documental sobre l’holocaust,  genocidi 
gitano, ja que queden molt pocs supervivents i sol·licita que l’ajuntament de Barcelona 
participi en aquesta iniciativa. 
S’acorda que a  la propera comissió executiva es posarà a l’Ordre del dia un punt sobre aquest 
tema per debatre i  veure de quina forma el Consell el pot recolzar.  
 
El Sr. Pedro Casermeiro proposa que a  la festa de la Mercè, que cada any té una ciutat 
convidada i centre d’atenció,  que un any sigui el centre d’atenció el poble romaní i que durant 
aquells dies hi hagi  concerts de músiques gitanes de tota Europa, conferències, teatre, circ... 
per donar a conèixer el poble gitano.  Això connecta amb el Pla de Drets culturals. El Sr. 
Granados recorda que la mesura de govern de cultures populars també ho recull. A més, per 
via extraordinària es podria fer un punt de cultura gitana, no com a cultura convidada sinó com 
a cultura que forma part de la ciutat.  
 
El Sr. Mariano Fernández sol·licita que des del Consell es treballi per portar Carmen Amaya a 
Barcelona, per ser una gran ambaixadora de la cultura gitana a Barcelona.  
La Sra. Francisca Perona manifesta que Carmen Amaya significa molt per Barcelona i que se li 
hauria de donar sepeli aquí. A més, s’hauria de recuperar tot el que és la seva memòria 
històrica i fer un museu de la ballarina i cantant de flamenc catalana i gitana.  
  
 
S’aixeca la sessió a les 17:40.  
 


