
 
  Àrea de cultura, educació, ciència i comunitat 
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  Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

  
 

ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO DE BARCELONA 

6 de juliol 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. 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. La Gran Batuda, 30 de juliol 2021  
2. Seguiment temes del Consell del Poble Gitano. Nous Grups de treball 
3. Precs i preguntes 

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

1. La Gran Batuda, 30 de juliol 2021  

Acords: 

El 30 de juliol es combinarà l’acte de La Gran Batuda amb l’acte del Faristol. Serà un acte 
unitari.  

L’acte del Faristol començarà a les 18:00 a la Plaça de l’Acadèmia. A les 18:30 començaran les 
conferències a la Sala Calidoscopi del Convent.  

El Programa de les conferències serà tal i com va acordar el Grup de treball: 

1r Benvinguda per Sr. Jordi Rabassa i per Sr. Ricard Valentí 

2n. Sr. Seo Cizmich presenta el vídeo Baró Istardipè. Projecció del Video.  

3r. Presentació conferenciants per Sr. Ricard Valentí 

Conferenciants: Sr. Manuel Martínez i Sra. Patricia Caro.  

4rt Comentaris i preguntes per part dels assistents 

5è Cloenda de les jornades pel Sr. Cristóbal Laso 

El Sr. Ricard Valentí farà de conductor a les conferències.  

Es trametrà als membres del grup de treball les propostes de banner per la jornada per tal 

d’escollir un.  
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2. Seguiment temes del Consell del Poble Gitano. Nous Grups de treball 

Propostes i comentaris: 
 
-Creació de dos grups de treball un sobre la llengua romaní i un altre sobre l’Estratègia del 

Poble Gitano a mig i llarg termini.  

- És important el treball interdepartament que porten aquest tipus d’estratègies. L’estratègia 
és del 2015 i es va desenvolupar posteriorment sense un pressupost adjudicat. Era una 
macroestratègia.    
 -Es proposa recuperar el document “Lluita contra l’antigitanisme amb les eines de la 

interculturalitat” que no va arribar a ser mesura de govern.  

-Que el Consell tingui una línia de treball per tot l’any.  Treballar l’antigitanisme a llarg termini.   

-Treballar un marc seriós de divulgació del romanó, llengua amb un valor cultural molt gran i 

que ha tingut una gran influència en altres llengües com el català i el castellà. No per fer festes 

ni folkloritzar sinó per recuperar i treballar la llengua.  

-Abans només es feia el 8 d’abril, ara es difon més la cultura i la història del Poble Gitano 

perquè a més també es commemora el 16 de maig, 30 de juliol, 5 de novembre i això ha sigut 

un avenç.  

- La patent del romanó no la té ningú però només qui sap pot fer una bona feina per això es 

proposa fer un grup de feina de romanó.  

-El Consell, l’ajuntament, permet generar una estructura per treballar millor la llengua romaní  

i fer un treball més potent. Per exemple, dintre del CEB hi ha una xarxa de llengües estrangeres 

i ens podríem sumar-hi.  

- Atès que el Consell està representat per diferents entitats i cada una representa un àmbit 

diferent, són moltes entitats en un mateix espai i poden treballar molts àmbits.  El grau de 

coneixement dels diferents àmbits varia segons l’entitat. El lideratge és de les entitats i no de 

l’Ajuntament, però l’Ajuntament pot ajudar. Hi ha moltes entitats que fan polítiques públiques 

sense ser administració. El Consell no és un àmbit de competència sinó de col·laboració, tant 

en l’idioma com en altres temes.  

-Totes les activitats es poden fer en la seva justa mesura, amb il·lusió i professionalitat. Els que 

estiguin preparats i puguin que participin  per créixer. Sumar i col·laborar.  

- El Consell posa espais de treball en condició d’igualtat i amb reunions específiques. El 

lideratge de cada espai serà d’un o un altre segons el tema. Serien àrees de treball delegades i 

el Consell els recolze. 

-El Consell s’ha de veure com una oportunitat per col·laborar i tenir més recursos. Representa 

a més persones i té recursos públics per defensar i treballar en alguna causa.  

 
Acords: 
 
-Treballar més enllà de les efemèrides i recuperar temes del Consell.  

-Tenir una línia de treball per tot l’any. 

-Fugir de les festes i pensar en àmbits estratègics per situar els recursos necessaris que el 

Consell decideixi en cada ocasió.    

-Fer un grup de treball sobre llengua romaní, sobretot per aquells que estiguin preparats en el 

tema i sàpiguen però obert a tothom que vulgui treballar bé.  
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 -És necessari un document  que dibuixi l’horitzó i els reptes del Poble Gitano  i des d’un àmbit 
municipal. Es  proposa un document sintètic que situï els focs necessaris i que enviï a una 
jornada de presentació. 
  
- S’acorda fer una Jornada de debat amb 4 àmbits estratègics:  

- Antigitanisme 
- Llengua romaní 
- Drets sòciolaborals 
- Drets  culturals: memòria, tradició i gènere 

Es proposa fer 4 grups de treball que es reuniran 2 ó 3 vegades per pensar com podria ser un 
debat, una presentació, amb algú que pugui fer una conferència i preparar així una Jornada 
amb els 4 àmbits. Es Proposa fer la Jornada al maig o a la tardor de 2022.   A la propera 
Plenària (octubre-novembre 2021) es portarà aquesta proposta.  
 

3. Precs i preguntes 

1-Concentració davant Consolat Txec. S’explica com va anar la manifestació per l’assassinat de 

Stanislav Tomàs davant del Consolat de la República Txeca. L’acte es va muntar molt ràpid, no 

hi va haver cap incident.  

Els va rebre el Consol. El Sr. Juan de Dios Ramírez-Heredia va redactar una carta que va signar 

en Ricard Valentí en nom del Consell i la van entregar al Cònsol que l’enviarà al President de la 

república Txeca. Li van regalar una bandera gitana i va fer un parlament el Sr.  Mariano 

Fernandez. Va haver difusió per xarxes i ara esperem la resposta del President. A la 

concentració hi van anar membres de diferents partits polítics.  

S’agraeix la feina feta pels companys de relacions internacionals de l’Ajuntament que van fer 

possible la reunió amb el Consol en poc temps. 

 2- El Sr. Ricard Valentí explica que assisteix al Consell de Ciutat com persona individual de 

reconeixement i per això la seva participació no és en representació del CMPG.  

Acord: farem la consulta al Consell de ciutat i, si és possible,  s’enviarà posteriorment un 

correu als membres de l’executiva del CMPG per si algú vol anar en representació del Consell 

del Poble Gitano al Consell de ciutat.  

 3-En Seo Cizmich ha parlat amb l’Oficina per la No Discriminació (OND) d’aquest Ajuntament i 

proposa fer un díptic molt pràctic en llengua romaní per explicar la OND, el que pot oferir i per 

a que arribi a més gent i pregunta si el consell vol col·laborar en aquesta iniciativa.  

Acord: enviarà la proposta per correu electrònic i es compartirà amb la resta del Consell per a 

que decideixi sobre la participació.    

 
El Sr. Granados aixeca la sessió.   


