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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

23 de febrer de 2021 

Assistents:  

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

joves gitanos de Gràcia), Sr. Aurelio Cortés (FAGIC),  Sr. Pedro Casermeiro (Rromane Siklovne), 

Sr. Samuel García (Asociació Carabutsí),  Sra. Mercedes Gómez (Lachó bají Cali), Sr. Miguel 

Angel Franconetti (Fundació Pere Closa),  Sra. Elena Guim (Assessora 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 Tècnica del Consell).   

 

Ordre del dia: 

- Nou Reglament de Funcionament del Consell municipal del Poble Gitano  

 

El Sr. Granados inicia la sessió enquadrant el tema d’aquesta reunió extraordinària de la 
comissió executiva que es desenvolupa per acordar una proposta definitiva per portar al 
Plenari sobre el Nou Reglament de Funcionament del Consell.  
Està definit en el nou Reglament que la Vicepresidència associativa passa a ser la 
Vicepresidència 1ª del Consell. També queda acordat que aquesta vicepresidència 1ª l’haurà 
d’ocupar una persona pertanyent al Poble Gitano.  
El que en aquesta sessió s’ha d’aclarir i acordar és si l’entitat de la qual provingui la 
vicepresidència 1ª ha de ser de qualsevol entitat del Consell o si es limita a les entitats del 
Poble Gitano únicament.  
 
El Sr. Granados informa que la pregunta s’ha elevat a l’àmbit competent i la resposta tant 
tècnica com jurídica és que no està preestablert quines entitats han d’exercir la 
vicepresidència associativa. Es podrien posar limitacions a les entitats membres que poden 
aportar la Vicepresidència 1ª. Segons la resposta tècnica i jurídica,  tan pot ser ocupada per 
una entitat 100% del Poble Gitano com per una entitat mixta. 
 
És per això que la proposta que es fa des de la Vicepresidència 2ª és que l’òrgan de 
participació, el Consell, ho decideixi.  
Aquesta comissió executiva ha de prendre la decisió per portar una proposta  a Plenari i si hi 
ha diferents propostes en aquesta executiva es votarà.  
 
La Sra. Maria Rubia recorda que a la reunió del 22 de gener de 2019 es van fer dues propostes 
diferenciades que són: 

- Que les entitats progitanes poguessin formar part del Consell 

- Que aquestes entitats progitanes no poguessin tenir la vicepresidència per no perdre 
l’especificitat del Poble Gitano.  
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En reunions posteriors es va anar treballant. 

L’acord va ser acceptar-les perquè és respectar la diversitat però posant aquesta condició, que 

puguin participar amb veu i vot però no a la vicepresidència.  

La decisió final l’ha de prendre l’executiva.    

El Sr. Casermeiro recorda que en el nou Reglament diu que la vicepresidència 1ª ha de ser algú 

del Poble Gitano i que la persona que participi per una entitat mixta pot ser una persona 

gitana.  

Manifesta que actualment el sentir general és que segons de quina entitat fos el candidat a 

Vicepresident 1r, es votaria que no, malgrat ser gitano o gitana. Però aquest és el sentit d’ara i  

dintre de 10 anys podria variar. Les persones que segueixin al Consell poden tenir una altra 

manera de pensar i considera que és millor no vetar a ningú.   

El Sr. Granados manifesta que s’ha de pensar que la decisió que avui es prengui serveix per 
aquest mandat del Consell. Si en un futur algú vol reobrir el tema, sempre es podrà fer. 
 
El Sr. Aurelio Cortés manifesta que està clar que el Consell es diu Consell Municipal del Poble 
Gitano. Per actualitzar-lo sempre es podria canviar el nom per Consell Intercultural de l’ 
Ajuntament de Barcelona. És el Consell del Poble Gitano i s’ha de saber quina és la seva 
activitat concreta o es podria canviar el nom i podria ser-hi tothom.  
 
La Sra. Maria Rubia afegeix que s’ha de decidir pel Plenari de dijous. Les entitats noves que 
volen formar part del Consell si compleixen les condicions per formar part ja tenen dret i no 
han de ser sotmeses a votació.  
S’ha de diferenciar entre gitanos i gitanes i una altra com Ajuntament i la legalitat. No poden 
haver-hi unes normes per uns i altres diferents per uns altres. Un Reglament intern no pot anar 
en contra del Reglament general de l’Ajuntament. 
L’alternativa és: o qualsevol entitat, progitana o gitana, pot optar a la vicepresidència o només 
optar les entitats en què a la seva Junta són únicament gitanes.   El que està clar és que en el 
Reglament ja consta que la vicepresidència 1ª ha de ser una persona gitana.   
A més, si una entitat compleix les condicions per formar part del Consell ja pot entrar-hi, no 
s’ha de sotmetre a votació.  
 
El Sr. Granados recentra el tema: 

- 1r la vicepresidència, serà sempre persona gitana 

- Està pendent de decisió si aquesta persona provindrà d’entitat 100x100 gitana o no.  
 
S’acorda que la Vicepresidència 1ª ha de ser persona gitana que pertanyi a la Junta de l’entitat 
de la qual forma part. Sobre la composició d’aquesta Junta és sobre el que s’ha de decidir en 
aquesta reunió. El dubte a resoldre és si pot ser vinculada a entitat mixta o 100% gitana. 
 
El Sr. Valentí manifesta que una cosa és el que cadascú pensa i l’altra el que s’hagi de fer. Si 
una entitat entra no se li pot negar res. Totes les entitats són paies i gitanes i la persona que 
surti com a Vicepresident/a 1r és perquè se l’ha votat, sinó no podrà ser-ho. Que puguin optar 
a la vicepresidència qualsevol entitat sempre i quan sigui persona gitana i sigui votada en 
Plenari.  
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El Sr. Valentí manifesta el seu desacord en què les entitats noves puguin entrar sense haver-hi 
votació a Plenari.  
 
 La Sra. Rubia manifesta que poden venir a treballar i col·laborar però que la vicepresidència ha 
de recaure en entitats petites dels barris. Remarca que la vicepresidència 1ª és associativa i no 
individual.  
 
Votació: hi ha 6 persones amb dret a vot presents el resultat és 2 i 4.  
Així, s’acorda que: 
Podran formar part del Consell les entitats progitanes i les gitanes únicament. Totes les 
entitats poden entrar amb dret a veu i vot però només les entitats en què la seva Junta sigui 
100% gitanes podran optar a la vicepresidència 1ª.  
 
Al Plenari de dijous 25 de febrer es presentarà la proposta tancada de Reglament de 
Funcionament del Consell. També es podran presentar esmenes a aquest nou Reglament en el 
Plenari i es votarà per majoria absoluta.  
 
Tema de persones de reconeguda vàlua del Consell, es proposa incrementar de 2 a 4 ja que el 

Consell és petit. S’acorda que es podran proposar 2 persones més de reconeguda vàlua del 

Poble Gitano i que es podran incorporar en el següent Plenari atesa la manca de temps pel 

Plenari del 25 de febrer.   

S’aixeca la sessió.  

  


