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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO 
 
Acta de la sessió del dia 25 de febrer de 2021, 16:30 hores – Telemàtica 
 
Sota la presidència del Sr. Jordi Rabassa, President del Consell Municipal del Poble Gitano,  s’inicia la 
sessió a les 16:50 de manera telemàtica a través de Webex.  
 
Assistents: 
 
Ajuntament: 

 Jordi Rabassa, President del Consell Municipal del Poble Gitano (CMPG), Regidor de Ciutat 
Vella i de Memòria Democràtica 

 Daniel Granados, Vicepresident 2n del CMPG i Delegat de Cultura 

 Núria Serra, Cap del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós 

 Esther Sesma, Secretària Tècnica del CMPG 
 
Entitats socials  i persones de reconeguda vàlua del Poble Gitano 
 

 Maria Rubia  – Vicepresidenta 1ª del Consell. Associació intercultural Nakeramos 

 Ricard Valentí  – Associació joves gitanos de Gràcia 

 Mercedes Gómez   – Associació sociocultural Lacho Bají Calí 

 Rafi Fernández  – Associació Rromane Glasura – Veus Gitanes 

 Saray Rodriguez – Associació Rromane Glasura – Veus Gitanes 

 Miguel Angel Gómez – Associació Gitana de joventut, igualtat i progrés 

 David Cortés – Associació Gitana de joventut, igualtat i progrés 

 Aurelio Cortés  – Federació d’associacions gitanes de Catalunya (FAGIC) 

 Mercedes Porras  – Fundació privada Pere Closa 

 Pedro Casermeiro  – Associació Rromane Siklovne 

 Seo Cizmich – Associació Terne Roma  

 Ana Contreras– Associació gitana mujeres Drom Kotar Mestipen 

 Maria Cortés  – Associació gitana mujeres Drom Kotar Mestipen 

 Josué Fajardo – Associació gitana de Bon Pastor 

 Manuel Giménez  – Associació esportiva gitana d’Hostafrancs 

 Samuel García   – Associació Carabutsí 
 
Membres representants de la corporació municipal 

 Francesc Xavier Marcé  – PSC 

 Eva Baró  – ERC 

 Francisco Sierra  – Cs 
 
S’ excusen: 

 Juan de Dios Ramírez Heredia – Unió Romaní 

 Manel Jiménez Pubill (onclu pistoles)- Persona de reconeguda vàlua del Poble Gitano 

 Juan Tarradellas  – Associació gitana tots els colors 

 Francina Vila  – JxCat 

 Javier Barreña  – PP 
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                                                                 ORDRE DEL DIA: 
 
1.    Salutació i Benvinguda. Aprovació acta sessió anterior 
2.    Informació sobre l’acció municipal en relació al Poble Gitano 
3.    Informacions sobre treball i accions del Consell 
4.    Informacions Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós 
5.    Aspectes normatius i tècnics del Consell: 

5.1 Proposta Nou Reglament de funcionament intern del CMPG   
5.2 Propostes de renovació òrgans i membres del Consell: 

-      Candidatura Vicepresidència 1ª 
-      Propostes de Persones de reconeguda vàlua 
-      Entitats de la nova Comissió Executiva 

5.3   Propostes d’Altes i Baixes del CMPG 
6.    Torn obert de paraules 
  
 
1.    Salutació i Benvinguda. Aprovació acta sessió anterior 
 
El Sr. Jordi Rabassa dóna la benvinguda a tothom, es presenta i inicia la sessió tenint un record pel Sr. 
Rafael Perona i la Sra. Juana Fernández, dos referents de la comunitat gitana i dos referents de la 
ciutat de Barcelona, dos activistes per la cultura, per la memòria i pels drets del Poble Gitano i de 
tothom. El Sr. Rabassa vol mostrar des del  Consell Municipal del Poble Gitano (CMPG) el respecte 
per les seves trajectòries i mostra el condol a tothom i a la seva família més propera i expressa el 
compromís de la presidència del Consell de mantenir el seu llegat d’activisme, de lluita i de 
reconeixement de drets. Vol recordar també totes les persones que han mort per la COVID 19 i 
proposa fer un minut de silenci en reconeixement, en record i amb el compromís de mantenir el 
llegat tant de la Juana com d’en Rafael.  
 
Tots i totes les presents  fan un minut de silenci.  
El President agraeix a tothom el minut de silenci i demana que consti en acta el minut de silenci i el 
record.  
 
El Sr. Rabassa continua la sessió explicant que el  25 de febrer de 2021 es fa el primer Consell 
Municipal Plenari del Poble Gitano del mandat i vol explicar que ha estat a causa del canvi de 
Departament del que penja aquest Consell, a causa de la jubilació de la Cap de Departament i la 
incorporació d’una persona nova  i, a més, a causa de la situació de pandèmia. Són un cúmul de 
situacions que ha provocat que no s’hagi convocat abans. Demana disculpes i es compromet a 
realitzar en el 2021 més sessions d’aquest Consell.  
Expressa el seu reconeixement per la tasca de la Sra. Laura Pérez anterior Cap de departament 
d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós i dóna la benvinguda a la nova Cap Sra. Núria Serra en què 
aquest és el seu 1r Consell municipal.  
 
El Sr. Rabassa continua explicant que aquest Consell municipal té un ordre del dia bastant farcit amb 
força coses importants pendents ja que malgrat que no s’ha convocat un altre Plenari els grups de 
treball del Consell han estat treballant i programant i s’han anat fent activitats. Sempre des del 
reconeixement al Poble Gitano i el  compromís d’aquest Ajuntament de Barcelona amb les 
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necessitats dels gitanos i gitanes de la ciutat i no només de la ciutat i aquestes necessitats estan  
treballades  transversalment per tots els Departaments d’aquest municipi per tot allò que fa 
referència molt més enllà de la cultura i de la memòria.   
Hi ha en els primers punts de l’ordre del dia una sèrie d’informacions i posteriorment s’ha d’aprovar 
un nou Reglament i renovar òrgans i  la vicepresidència.  
  
El Sr. Sierra pren la paraula perquè remarca que no s’estan complint els terminis de la celebració del 
Consell  i vol  fer el reconeixement a Juana, que va ser vicepresidenta d’aquest Consell  i demana més 
empatia amb el poble gitano. Manifesta que, aquest Consell més enllà de Reglaments i adequacions, 
ha de ser presidit per algú de la ètnia gitana.  Un gitano ha de ser el President del Consell del Poble 
Gitano. També demana que hi hagi una Oficina d’Assumptes del Poble Gitano que ho han sol·licitat 
en comissions i de totes formes. Més enllà de la transversalitat ha d’haver una Oficina d’Assumptes 
Gitanos que no depengui de l’Oficina de la No Discriminació. No ha d’haver un estigma més sobre el 
poble gitano. El mateix poble gitano és el que ha de ser-hi dins de la institució i el que controli tot el 
que importa a la cultura i a la memòria i a tot el que ateny al poble gitano.  
No és una qüestió de partits polítics sinó d’enveja de no ser gitano, d’enveja de no pertànyer a 
aquesta cultura amb l’honor de tenir les tradicions  i llibertats inherents a aquest poble. A partir 
d’aquí demana una Oficina del Poble Gitano liderada per un gitano que se n’ocupi i preocupi  dels 
problemes dels gitanos.   
 
El Sr. Rabassa agraeix la intervenció al Sr. Sierra i recorda que aquest no és un espai dels partits 
polítics i algunes de les respostes a les seves peticions s’han fet en comissions.  Passa a l’aprovació de 
l’acta del Plenari anterior. No hi ha cap votació en contra ni comentari i queda aprovada.   
El Sr. Rabassa passa la paraula al Daniel Granados per a que comenci amb la informació de l’acció 
municipal que s’ha fet durant aquests mesos. Manifesta que estem regits per una normativa que s’ha 
de complir i que ara es modificarà però la responsabilitat de la presidència és que el reglament es 
dugui a terme i es compleixi.  
 
 
2.    Informació sobre l’acció municipal en relació al Poble Gitano 
 
El Sr. Daniel Granados manifesta que és fonamental pel bon funcionament del Consell, del Plenari i 
de la Comissió Executiva de la qual forma part respectar l’ordre del dia i demana que totes les parts, 
inclosa la part política, respecti l’ordre del dia i el torn i demana incorporar el debat quan toqui per 
poder tirar endavant el Consell.  
 
El Sr. Granados manifesta que el Consell és un espai fonamental i que s’ha d’intentar reconèixer el 
seu valor malgrat que per diferents raons no s’ha pogut convocar abans però sí que es compromet a 
tenir un altre Plenari en aquest mateix any. Això no va en detriment del conjunt d’accions que es van 
fent des de la comissió executiva que es reuneix de manera ordinària i extraordinària com cal, 
recorda que en l’últim mes s’ha reunit dues vegades. Les comissions són els espais de feina i espais 
de producció de continguts, propostes i accions vinculants vers la política pública en diferents àrees.  
 
Explica que farà un breu resum que segurament no són totes les línies però sí moltes que 
caracteritzen l’acció transversal. L’ajuntament treballa i recolza des de diferents serveis i àrees 
projectes concrets i activitats específiques relacionades amb la població gitana i destinades a: 

- Millorar el benestar i qualitat de vida  
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- Difondre, reconèixer i valorar la cultura gitana 
- Lluitar radicalment contra l’antigitanisme i la discriminació que sovint apareix arreu  
- Promoure la participació activa de les entitats socials gitanes mitjançant el Consell Municipal 

del Poble Gitano  
 
El Consell és un òrgan consultiu que vol facilitar la participació sectorial que, tal i com disposa les 
seves normes reguladores, es va crear per promoure les condicions perquè, i cita textualment,  “la 
llibertat i la igualtat de les persones i els grups en els que s’integren siguin reals i efectives, remoure 
els obstacles que n’impedeixen o dificulten la plenitud i facilitar la participació de la ciutadania en la 
vida política, econòmica, cultural i social”.  
 
Aquestes activitats que esmentarem han de tenir a veure amb alguna d’aquestes funcions que té 
aquest consell i que són transversals al conjunt de l’Ajuntament.  
 
Les accions que s’han dut a terme són, la majoria d’elles,  demandes aparegudes al Consell que s’han 
convertit en polítiques de treball i en accions diverses. És un espai consultiu però que moltes accions 
que surten es converteixen en vinculants.  
Aquests actes volen posar en relleu la recuperació de la riquesa de la cultura gitana i el conjunt de 
valors, el reconeixement de la seva història, el fonamental tema de la memòria que han posat en 
comú els membres del Consell i la part de la llengua que té molt recorregut. Les aportacions del 
poble gitano formen part de la identitat de la cultura col·lectiva de la ciutat de Barcelona. 
El CMPG participa en el Consell Municipal de Benestar Social i en el Consell de Ciutat. No acaba aquí 
aquesta participació sinó que té engranatges i s’articula amb altres espais.  
 
El Sr. Granados fa un petit resum d’algunes de les activitats més significatives que ha organitzat i/o 
participat el Consell del Poble Gitano:  

- 27 de gener, Dia internacional de commemoració en memòria de les víctimes de l’holocaust 
- 8 d’abril, dia molt significatiu , Dia internacional del poble gitano 
- 30 de juliol La Gran Redada i Dia contra l’antigitanisme 
- 5 de novembre Dia internacional de la Llengua romaní que és un tema que té més recorregut 

i que cal posar en valor de cara a estratègies de futur.  
 
Resumint el que s’ha fet, en el 2019 la celebració es va fer sota el lema “Rromanipen”, és a dir, 
‘gitanitat’, per reconèixer la cultura i els valors del poble gitano. Van haver 21 punts informatius amb 
l’objectiu de visibilitzar el poble gitano de Barcelona oferint informació, tallers i activitats per a totes 
les edats, com ara la difusió de la bandera gitana, tallers de romaní, exposicions fotogràfiques de 
persones destacades del poble gitano, tallers de rumba catalana, biblioteca vivent en què els propis 
protagonistes explicaven alguns elements característics de la cultura gitana, tallers de percussió, 
cistelleria, xapes, flamenc, etcètera.  
El Sr. Granados remarca la interculturalitat rellevant en el Consell i el respecte a la diversitat i 
reconeixement de la complexitat i rellevància de la cultura gitana.  
També es va organitzar el concurs de fotografia del 8 d’abril que té per objectiu apropar a la 
ciutadania la cultura gitana i incentivar la comunitat gitana a immortalitzar la seva festa.  

  
Al 2020 el lema del 8 d’abril va ser “Sastipen thaj mestipen”, i no es van poder fer les activitats 
perquè estàvem en ple confinament. Sí que es va fer un Manifest, el Manifest 8 d’abril 2020, on 
explicava  els valors fonamentals en els que es basa la cultura del Poble Gitano: pau, democràcia, 
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concòrdia i llibertat. El Sr. Granados vol insistir en aquests elements perquè el poble gitano els ha 
defensat en la seva història.      
 
S’havien reservat 21 punts informatius amb l’objectiu de visibilitzar el poble gitano de Barcelona 
oferint informació, tallers i activitats però a causa del confinament no es van poder realitzar.  
I el mateix Dia Internacional del Poble Gitano, el 8 d’abril, s’havien organitzat diferents actes,  la 
interpretació de l’himne del poble gitano  i el concert però no es poder realitzar per la pandèmia de 
la COVID-19.  
Sí que es va fer una campanya, que pensa que va funcionar molt bé i que va ser significativa a les 
xarxes socials, també van haver banderoles amb el lema i la imatge del 8 d’abril 2020.  
 
El Sr. Granados passa la paraula al Sr. Jordi Rabassa.  
 
El Sr. Jordi Rabassa explica que des de la Regidoria de Memòria Democràtica han celebrat unes  
jornades de memòries de la interculturalitat  que es deien “Dissentir la història” en la que algun dels 
presents va participar. Des de la Regidoria tenen el convenciment que no es pot parlar d’una  
memòria democràtica de la ciutat sinó de moltes memòries molt diverses a la ciutat. Moltes 
memòries han estat menystingudes i voluntàriament silenciades i oblidades, no és un oblit casual 
sinó que hi ha una intencionalitat al darrera. Explica que, evidentment, algun dels presents va 
participar en la jornada contra memòries del franquisme que exposava com la hispanitat és una 
política de l’oblit i de negació de memòries. Aquestes jornades, “Dissentir la història” tornaran a tenir 
una segona edició al març i alguns dels presents participaran.  
Hi ha hagut per part del Plenari municipal l’aprovació de diferents declaracions institucionals  que 
han partit d’aquest Consell i també explica que aquest any  s’instal·larà  un faristol de memòria a la 
Baró Istardipen , la Gran Redada, la Gran Batuda, al convent de Sant Agustí. Al mes de juliol es farà 
un acte, encara per concretar, en el que es podrà explicar com aquell espai de memòria no és només 
allò que ens han explicat sinó que hi ha una història que no podem oblidar i que hem de fixar-la a 
l’espai públic i que per tant posarem un faristol que expliqui què és la gran batuda  i què va 
representar, així com quina és la importància memorial del convent de Sant Agustí pel poble gitano 
però no només pel poble gitano sinó  per tota la ciutat de Barcelona. El Sr. Rabassa manifesta que si 
ens oblidem d’això evidentment estem perdent una part de la història comuna de tots.   
Un altre tema que tractarem serà el canvi de nom de la Plaça del Poble romaní a Plaça del Poble 
Gitano, que s’havia parlat en el Consell i que hi ha la voluntat de fer aquest canvi. I segur que més 
endavant hi haurà més iniciatives , a més de de la celebració del 50è aniversari del 8 d’abril.  
 
El Sr. Rabassa dóna la paraula a la Sra. Serra per explicar el Dia internacional de la llengua romaní. la 
Sra. Serra explica que  l’any passat tot va ser molt complicat es va intentar celebrar el 8 d’abril, 
també la Gran Redada, però és el 5 novembre que es va treballar per la llengua romaní amb el 
dossier que es va fer i es va compartir amb les escoles. L’any anterior, 2019,  es va col·laborar en la 
Rromaní Chib una llengua universal. És un dia que s’ha intentat donar la rellevància que té.  
 
La Sra. Serra fa referència també a les activitats de l’Espai Avinyó del Programa Barcelona 
Intercultural ja que el programa d’interculturalitat també té incorporada la visió de posar en 
rellevància i valor la cultura gitana.  
 
Al 2019,  es va fer l’activitat “Rumb a la rumba”. Al 2020 “Contes Rromane” amb educadors i artistes i 
música de guitarra en directe. 
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Es va fer “Entre dos aguas”, la revolucionària diversitat flamenca. Es va fer “La Mina i el seu arxiu 
històric”, amb una visita tant al barri com al seu arxiu. Espai de diàleg amb l’experiència associativa 
de Veus Gitanes. És un tema que  es va intentar visibilitzar i compartir.  
 
Sr. Granados agraeix les explicacions a la Sra. Serra i  explica que en la part de memòria, tal i com s’ha 
comentat, tenim la xarxa de comunitats de memòria que conjuntament amb el que explicava el 
Regidor, fa l’èmfasi en la part comunitària de reproduir pràctiques memorials fora dels àmbits més 
hegemònics o dels àmbits més dels experts i iniciar processos més col·lectius sobre què significa 
recuperar la memòria com la del Poble Gitano històricament subalternitzada i, segurament,  
infrarepresentada i que no només necessita  que l’estudiïn sinó que necessita representar-se a si 
mateixa, tenir veu pròpia i que tingui els seus espais per posar-se en valor i per això des de la xarxa 
de comunitat de memòria, des de memòria viva, s’han obert diferents projectes en els quals molts 
dels presents han participat, com la restitució memorial que es va fer des del Districte de Ciutat Vella 
conjuntament amb cultura viva sobre el carrer de la cera, a través de les mitjaneres de la rumba 
catalana que el Sam i altres van participar molt activament conjuntament amb la Maria Teca del 
Raval,  tot el tema del debat sobre la ruta de la jamància  i les diferents visions i com això  ens ajuda a 
tenir una posició crítica respecte a diferents posicionaments historiogràfics i en això  Lacho Bajo Calí i 
Carabutsí també van participar.  
 
El Sr. Granados recorda l’obra de teatre Akanar on en Rafael Perona (q.e.p.d.) va tenir un paper molt 
significatiu conjuntament amb la Sra. Paqui Perona. I hi ha un altre espai significatiu que té a veure 
amb els arxius i quina capacitat tenim la gent que produïm arxius, no només els experts sinó també 
les comunitats, per facilitar la seva circulació i el seu accés. I aquí hi ha algunes pràctiques 
significatives, sabem la feina que estan fent el Sr. Samuel Garcia i l’equip de Carabutsí des del Raval 
però hi ha altres projectes a l’entorn de la Mina i d’altres espais on fan una gran feina a l’hora de 
generar arxius i facilitar la circulació i accés.  
I des de memòria viva el que s’intenta és generar recursos i eines i  potenciar aquests tipus de 
processos que són significatius de cara a recuperar, reivindicar i visibilitzar la memòria del poble 
gitano com un avenç significatiu per lluitar contra l’antigitanisme i per posar en valor la seva cultura 
dintre de la cultura de Barcelona.   
 
El Sr. Granados passa la paraula a la Sra. Serra i  diu que passem al tema de la lluita contra 
l’antigitanisme.  
 
La Sra. Serra explica que en aquest àmbit s’han fet dues  Declaracions institucionals: 

Al 2019 l’Ajuntament de Barcelona va signar la Declaració impulsada pel Consell d’Europa contra 
l’antigitanisme, en el marc del seu compromís de prevenció i lluita contra els discursos d’odi i la 
discriminació i el seu rebuig a qualsevol forma de discriminació, violència, assetjament o incitació a 
l’odi contra les persones d’ètnia gitana.  

Al juliol de 2020 es va fer la  Declaració Institucional al Plenari del Consell Municipal. L’Ajuntament en 
aquesta Declaració commemora els fets ocorreguts en la Gran Batuda, intent d’extermini contra el 
Poble Gitano i manifesta el compromís de Barcelona amb l’antigitanisme, acordant la col·locació al 
Convent de Sant Agustí d’un faristol amb la semblança històrica dels fets ocorreguts a Barcelona en 
La Gran Batuda. 
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Com activitats, al 2019, en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discriminació 
Racial  es va organitzar a l’auditori del Museu Marítim de Barcelona la taula rodona titulada 
“Estratègies de lluita contra l’antigitanisme”, un espai en què persones de diferents àmbits del poble 
gitano com ara Ismael Cortés, investigador membre de l’Aliança Europea contra 
l’antigitanisme; Sandra Heredia, membre de Fakali i del Consell Estatal del Poble Gitano; Maria Rubia, 
vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano i Pedro Vargas, estudiant de dret, van exposar 
la seva visió sobre la qüestió. 

També durant la jornada també es va presentar el vídeo “STOP Antigitanisme”.  

L’Ajuntament de Barcelona disposa de l’Observatori de les discriminacions que facilita una 
aproximació real a les problemàtiques de discriminació de la ciutat. Cal destacar el treball amb 
entitats gitanes per lluitar contra la infradenúncia, per intentar que aflorin les situacions reals que es 
donen, és per això que dues entitats gitanes formen part de la taula d’entitats de l’Oficina per la No 
Discriminació (OND).   
  
 També la col·laboració en  el projecte AGREP (Programa d’acció per a la denúncia efectiva 
d’antigitanisme i discriminació) amb la FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya), 
GRITIM-UPF (Grup Interdisciplinari d’Investigació sobre immigració) de la Universitat Pompeu Fabra i 
l’OND.   
 
 
4.    Informacions Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós 
 
La Sra. Serra segueix explicant que des del programa de Formació del Programa Barcelona 
intercultural s’ha fet una  Píndola sobre antigitanisme i una altra  Píndola sobre Poble Gitano, 
adreçades a personal de centres de serveis socials, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la 
comprensió del Poble Gitano a través de la història i del context actual per desmuntar imaginaris 
sobre les persones gitanes. També s’ha fet una activitat dinamitzada per l’Associació Nakeramos per 
lluitar contra l’antigitanisme i un webinar d’antirumors sobre antigitanisme.  
S’ha fet una formació sobre les dissidències sexuals i de gènere gitanes i s’han fet les “Rutes 
discriminatòries” que són infografies sobre imaginaris i percepcions que pretenen abordar de forma 
àmplia les causes estructurals de la discriminació   
 
S’ha fet una notícia al web de Barcelona d’acció intercultural sobre antigitanisme, explicant com 
afecta l’emergència de la COVID 19 a la comunitat gitana i les conseqüències discriminatòries.  
En quant a formació des de Drets de Ciutadania s’ha donat continuïtat i s’ha treballat en el joc MIST. 
El joc MIST és un joc per a mòbil per vincular la gent jove i  lluitar contra el discurs d’odi i 
discriminació a les xarxes. 
 
En quant a comunicats i manifestos realitzats pel Consell al 2019 es va fer el comunicat de rebuig i 
condemna a les declaracions del Ministre de l’Interior d’Itàlia, Matteo Salvini, sobre la proposta 
d’esterilització forçosa d’una dona gitana perquè no pogués evadir la presó. I al juny de 2020 el 
Consell va emetre el comunicat per la Sentència del Tribunal Europeu Drets Humans  que 
condemnava França per l’expulsió i desmantellament a la ciutat de Herblay (Val d’Oise) dels 
campaments formats per persones nòmades d’origen francès i d’altres persones d’ètnia gitana 
procedents de Romania.   
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Es va fer el Manifest del Consell del poble gitano per la defunció d’en Rafael Perona expressant el seu 
condol i manifestant el seu reconeixement. I, malauradament, posteriorment es va haver de fer un 
altre Manifest per la defunció de Juana Fernández que va ser vicepresidenta del Consell durant 8 
anys.   
 
La Sra. Serra proposa continuar amb la part d’informació, assessorament i suport a la participació i 
l’associacionisme del poble gitano.  
Al 2020 el Consell va participar juntament amb altres entitats i persones significatives del Poble 
Gitano  en el Procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. Es va debatre i es van 
recollir propostes i projectes en referència al poble gitano. Les conclusions es van exposar en la 
plataforma  Decidim.Barcelona. També al 2020 es va participar a la Taula sectorial de Drets Socials 
del Pacte per Barcelona i en les sessions participatives del nou Pla d’interculturalitat.  
  
En referència a les notícies al web del CMPG tenim que entre el 2019 i el 2020 s’han publicat 35 
notícies. Entre elles es feia difusió a: 
- Dies assenyalats del Poble Gitano 
- Documents: 

o Informe d’avaluació de la implementació de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano 
o Lluita contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

- Jornades i Conferències sobre cultura gitana i antigitanisme  
- Comunicats i manifestos del Consell i declaracions institucionals 
- Es va fer difusió del video “Stop antigitanisme” 
- Informacions diverses per fer front a la pandèmia del COVID-19  
- Etcétera 
 
Durant el confinament l’Ajuntament va adaptar i reforçar els seus serveis i va donar resposta a 
l’emergència social. Els equips que intervenen als assentaments irregulars (SISFA i OPAI) on es troba 
població del poble gitano, van mantenir la seva activitat amb l’objectiu de fer acompanyament 
emocional, explicar la situació i donar consells de prevenció i proporcionar material d’higiene i fer 
seguiment i accés a serveis sanitaris.  
Durant el període de confinament es van enviar des de secretaria del Consell 17 missatges amb 
informacions diverses sobre projectes, mesures generals de suport social i econòmic, convocatòries, 
webinars, serveis d’atenció, etc.  
 
La Comissió executiva del Consell que és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i el bon 
funcionament, entre el 2019 i 2020 ha treballat: 
- El Nou Reglament intern del CMPG que portem avui al Plenari  
- Renovació d’òrgans al Consell 
- Altes i baixes d’entitats del Consell 
- L’Organització de Dies commemoratius del Poble Gitano que a més en el darrer any amb totes les 

dificultats 
- Informacions diverses: 

o Tramitació telemàtica dels Permisos de Sant Jordi 
o Procés participatiu del PAM 
o Instrucció de mercats per la pandèmia 
o Pacte per Barcelona 
o Comunicat CMIB 
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- S’han portat Propostes i debats per redefinir un nou Pla de treball 
- També es va abordar el que era l’Inici de curs escolar  20/21 i mesures en situació de pandèmia   
Dir també que hem mantingut el projecte de Promoció escolar del Poble Gitano col·laborant en el 
CEB i donant-hi suport. Per avançar en la millora del projecte de promoció escolar s’ha participat en 
la recerca “Parlem-ne”, que té per objectiu millorar i reajustar aquest servei.  
Durant el confinament el Projecte de promoció escolar  va realitzar un Pla de contingència   per 
mantenir i, fins i tot, incrementar, l’atenció als infants i joves i les seves famílies.  Cada promotor va 
fer teletreball i va tenir un contacte gairebé diari amb els infants i les seves famílies per garantir la 
cobertura de les seves necessitats bàsiques i prevenir i sensibilitzar sobre la situació.   
 
Com un altre tema del Departament, l’Oficina d’Afers Religiosos també ha fet actuacions vinculades 
al Poble Gitano, sobretot treballant amb les comunitats pertanyents a l’Església Evangèlica de 
Filadèlfia on es troba una més alta proporció de població gitana. 
Aquesta església ha estat un referent per la comunitat gitana. S’han fet actuacions com:  

- Acompanyament en la regularització de centres de culte 

- Mediació en casos de conflictes veïnals i antigitanisme 

- Seguiment de l’impacte de la COVID-19 a les comunitats 

I també s’han fet actuacions de coneixement i reconeixement, com:  
- Participació de l’església de Filadèlfia en formacions sobre pluralitat religiosa destinades a 

Guàrdia Urbana de Barcelona. 
- Presentació i portes obertes d’un centre de culte de l’església de Filadèlfia com a part de 

sessions destinades a la ciutadania per conèixer la pluralitat religiosa de la ciutat. 

- Participació d’un membre de la comunitat gitana en l’elaboració del material pedagògic 

sobre pluralitat religiosa que s’estrenarà al curs vinent 2021-2022. 

- Invitació per participar en actes, jornades i debats. 

La Sra. Serra manifesta que tenim el detall del treball realitzat i si algú el vol es pot facilitar però 

pensa que no cal entrar-hi tant a fons, amb tant detall en aquest moment.   

El Sr. Granados agraeix a la Sra. Serra la seva intervenció i recorda que s’han fet els punts 2 i 4 de 

l’ordre del dia i que faltaria el punt 3, que correspon a la Sra. Maria Rubia, a la qual dóna la paraula i 

demana disculpes per l’alteració de l’ordre.  

 

3.    Informacions sobre treball i accions del Consell 

La Sra. Maria Rubia saluda a tothom i destaca que el Consell ha estat molt actiu i participatiu malgrat 
la pandèmia. També vol reivindicar que durant la pandèmia algunes entitats del Consell han 
col·laborat en repartir aliments des de quatre punts diferents  de Barcelona i que han fet coalicions 
amb altres entitats del Consell per poder subministrar i  ampliar la part de l’alimentació.  

És cert que fins i tot ella s’ha sorprès de tota l’activitat d’aquest Consell, en el 2019 hi van haver 10 
reunions i 5 reunions de grups de treball  i en el 2020 vam tenir 11 reunions amb pandèmia i tot i 4 
reunions de grups de treball. Amb això vol dir que hi ha moltes coses però quan tornem al barri, a la 
realitat, a les entitats i veiem com està la situació del Poble gitano se senten descoratjats, amb 
impotència, perquè inverteixen moltes hores del dia a dia per cobrir totes les necessitats però veuen  
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sempre la frustració que no arribem i que la situació no canvia i que necessiten molt més. També s’ha 
d’aprendre a conciliar a nivell emocional totes aquestes parts. S’ha vist amb la intervenció del Sr. 
Sierra i la crida de la solució al poble gitano, és cert,  però també s’ha d’entendre que són segles i que 
des d’un consell no es pot solucionar tot. 

A nivell cultural han passat per molts processos i aprofita el seu últim plenari com a vicepresidenta 
per explicar que el Consell es trobava al departament de participació, després va passar a drets 
socials i ciutadania i de drets socials va passar a interculturalitat. Això és un aprenentatge per a 
tothom.  I alhora obre la possibilitat de manera transversal d’estar present en tots aquests 
departaments. Es cert que es fan moltes coses i que es genera un efecte multiplicador i serveix 
d’altaveu per a que la realitat, la situació, la cultura, els nostres drets i els espais de coproducció 
estiguin actius a la ciutat de Barcelona.  

La Sra. Rubia manifesta que tenia preparat una presentació  amb moltes de les accions que havia fet 
el Consell però entre la Sra. Serra i el Sr. Granados ja estan molt dites. Per això com s’ha perdut mitja 
hora de temps i per intentar ser més àgils, ajudar a finalitzar tot l’ordre del dia i finalitzar en l’horari 
establert,  deixa la seva intervenció en aquest punt.  

El Sr. Rabassa agraeix a la Sra. Maria Rubia la seva intervenció. I proposa seguir pels aspectes 
normatius. Seguim per la proposta de Nou Reglament intern, que és quelcom àrid, però s’ha de fer  i 
passa la paraula al Sr. Granados.  

La Sra. Serra es disculpa amb la Sra. Maria Rubia per haver canviat l’ordre del dia i recorda que és el 
seu primer plenari.    
 
 
5.    Aspectes normatius i tècnics del Consell: 
 
5.1 Proposta Nou Reglament de funcionament intern del CMPG   

La Sra. Esther Sesma explica que pel nou Reglament es va fer un grup de treball al novembre de 2019 
i que també s’ha treballat en quatre executives, al gener i juliol de 2020 i al gener i febrer de 2021.     

Les novetats del Nou Reglament són: 

- Que la vicepresidència 1ª ara és l’associativa i que ha de ser una persona pertanyent al Poble 
Gitano. 

- El dret a vot, que disposa l’article 7.3, que estableix que són les entitats, organitzacions 
cíviques i culturals del Poble Gitano i les que treballen pel Poble Gitano. 
La resta té dret a veu però no a vot, President, vicepresident polític, Regidors, tècnics 
municipals i secretaria.   

- Les persones de reconeguda vàlua que eren dos i en el nou Reglament poden arribar a ser 
fins a quatre.  

Aquest Reglament parteix de les normes de funcionament intern del Consell vigents des de l’any 
1998 i d’un treball intern que va fer el Consell al 2017 per elaborar un nou reglament. S’ha enviat per 
correu electrònic a tothom el Reglament definitiu que té com a funcions bàsiques promoure accions i 
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iniciatives pel reconeixement de la cultura gitana i combatre el racisme i la discriminació  i, 
especialment,  l’antigitanisme. 

A l’última reunió de la comissió executiva es va acordar que la vicepresidència 1ª haurà de ser una 
persona no només gitana sinó pertanyent també a una entitat del  Poble Gitano. 

Segons el Reglament s’ha de validar en Plenari per  votació amb majoria absoluta del membres amb 
dret a vot. De totes formes, en aquest plenari, encara es podem acabar de fer les esmenes abans de 
votar, i realitzar els últims canvis i propostes. S’ha enviat vàries vegades el nou Reglament a tots els 
membres del Plenari perquè tothom sabés concretament cada un dels temes i aspectes del 
Reglament.  

El Sr. Sierra demana la paraula i el Sr. Rabassa pregunta al Sr. Sierra si la seva intervenció és sobre el 
Reglament. El Sr. Sierra respon afirmativament i pregunta quants gitanos han participat en 
l’elaboració d’aquest nou Reglament.  

La Sra. Sesma li respon que ha participat tot el Consell. El Reglament de Participació Ciutadana dóna 
unes normes generals i cada Consell sectorial les adapta a les seves característiques. EL Sr. Sierra 
segueix preguntant quants gitanos han participat en l’elaboració del Reglament.  

La Sra. Rubia pregunta al Sr. Sierra si es refereix al Reglament General de participació de  
l’Ajuntament perquè aquest és un reglament intern del Consell.  

El Sr. Granados explica que hi ha dos espais, hi ha el Reglament general de l’Ajuntament i el 
Reglament de funcionament d’aquest Consell que és una adaptació d’aquest Consell. El que hem fet 
és facilitar la informació del Reglament i que ha sigut la Comissió Executiva 100% del Poble Gitano 
qui ha fet la proposta. Són les nou entitats de l’executiva del Consell.  

Sra. Rubia amplia la informació explicant que són dos anys de reunions treballant en el Reglament, 
no només l’executiva d’abans d’ahir.  I les actes de les reunions estan totes enviades.  

Són nou entitats diu el Sr. Sierra i segueix preguntant quants gitanos i gitanes han participat en 
l’elaboració d’aquest Reglament. El Sr. Rabassa diu que per respondre la pregunta concreta del Sr. 
Sierra s’han d’agafar les actes, veure les persones que han anat, treure el personal tècnic i llavors 
tindràs el número.  Ara no es pot saber. Se li enviarà al Sr. Sierra informació de  les persones de la 
comunitat gitana que han participat. El Sr. Sierra agraeix la resposta del Sr. Rabassa.  

El Sr. Aurelio Cortés saluda a Paco Sierra i agraeix tot l’interès en el Poble Gitano. En el treball han 
intervingut vàries persones del poble gitano, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya 
(FAGIC) també ha col·laborat, veu bé algunes coses que han canviat. És un reglament intern, hi ha un 
reglament general que s’ha d’acceptar; una part ve ja construïda i aquí no podem fer res i el 
Reglament intern ha moderat algunes coses, com que la vicepresidència 1ª del Consell sigui persona 
gitana sí o sí  perquè es poden introduir associacions proactives, mixtes, però elles poden ser 
col·laboradores però no poden presentar-se com a vicepresidentes perquè no són gitanes. Poden ser 
col·laboradores però no optar a la vicepresidència.  No tenen ni veu ni vot, entre altres coses. Fa un 
parell d’anys que s’està treballant. Es va poder rectificar i treballar. Supervisat pels gitanos amb 
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l’ajuda de tots els que han estat. El Sr. Cortés agraeix al Sr. Sierra l’interès i honra a qui honra. 
Respectar es respecta a tothom però la honra per qui la mereix.  

El Sr. Rabassa dóna la paraula al Sr. Xavier Marcet. El Sr. Xavier Marcet explica que és la seva primera 
participació en el Consell i vol fer un comentari perquè atenent les dues intervencions del Sr. Sierra 
és que la pregunta que ens hem de fer  és si els representants del Poble gitano estan contents o no 
amb aquest Reglament, aquesta és la pregunta pertinent, no quants han participat. Aquest 
Reglament respon a les seves expectatives? tenen el marge de protagonisme que necessiten? 
Aquesta és la pregunta rellevant. Tenim el com s’ha construït, però lo rellevant és que ells se sentin 
còmodes amb el Reglament i que serveixi per donar sortida i que els ajudi a treballar. És significatiu i 
el que en última instància s’haurà de decidir.  

El Sr. Rabassa pregunta si hi ha entitats del Consell que vulguin parlar i explicar-se malgrat haver 
demanat veu el  Sr. Sierra que se li donarà veu més endavant ja que hi ha altres espais pels partits 
polítics i no per les entitats del Consell.  

El Sr. Manel Gimenez de l’associació esportiva gitana d’Hostafrancs saluda a tothom, explica  que ha 
estat des dels seus inicis, que ja té 65 anys i que ha tingut problemes greus  i vol anunciar que aquest 
Consell a més de ser-hi ell,  vindrà Alejandro Julian, el seu gendre, que sap de les noves tecnologies. 
Fa 10 anys que està en aquest món.  Ell sempre al servei de la ciutat de Barcelona i del Consell i vol 
dir al Sr. Sierra que és un fenomen com a gitano perquè el tema de l’Oficina del Poble Gitano ja fa 
molts anys que tenien la idea i  felicita a la Sra. Maria Rubia per ser una gran treballadora pel Poble 
Gitano. S’acomiada de tothom el Sr. Manel Jiménez i manifesta estar a disposició de tothom.   

El Sr. Rabassa agraeix la intervenció al Sr. Manuel Jiménez i dóna la paraula al Sr. Sam Garcia.  

El Sr. Sam Garcia de l’associació Carabutsí, saluda a tothom i explica que és la seva 1ª plenària i 
explica que al 2019-2020 es van atorgar els Premis Ciutat de Barcelona a Carabutsí. 

El Sr. Rabassa agraeix la intervenció al Sr. Sam Garcia i passa la paraula a la Sra. Maria Rubia. 

La Sra. Maria Rubia vol fer una petita correcció, amb tot el respecte i per evitar major confusió 
explica que  el que es va parlar a l’última executiva és que les entitats progitanes ja que tenen dret a 
formar part d’aquest Consell perquè és un dret que atorga la pluralitat  i la línia de treball 
d’interculturalitat de l’Ajuntament  i com a Consell no els poden  negar l’entrada a participar, igual 
que no estaria bé que cap altre Consell de l’Ajuntament de Barcelona  negués l’entrada a ells per ser 
una entitat gitana, aquestes entitats formarien part i  sí tenen veu i vot però el que no poden és 
optar a la Vicepresidència.    

El Sr. Rabassa concreta que està a l’article 7.3 i agraeix a la Sra. Rubia l’aclariment.   

El Sr. Aurelio Cortés proposa canviar el nom del Consell i que es digui Consell Municipal Intercultural 
de Barcelona. Treure el nom de Poble Gitano perquè si tenen veu i vot que també optin a la 
vicepresidència. O es diu poble gitano i qui decideix i qui està a l’executiva són membres 
d’associacions gitanes o que es digui Consell Intercultural. S’ha d’entendre què és, el Consell és de 
l’Ajuntament i estan per col·laborar amb l’Ajuntament i representar al Poble Gitano però proposa 
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que es digui Consell Municipal Intercultural de Barcelona i que d’aquesta manera també optin a la 
vicepresidència.   

Sr. Rabassa diu que, amb tot el respecte,  s’han fet unes quantes sessions de la comissió executiva 
per fer el redactat d’aquest Reglament, que s’ha enviat diverses vegades per correu electrònic i que 
això no està plantejat a l’Ordre del Dia d’avui i per això proposa que es faci la votació i a partir del 
resultat de la votació veure si s’ha de fer alguna acció diferent o no. Les reunions de la comissió 
executiva s’han fet durant un parell d’anys i per això proposa votar i així veurem si ho validem o no i 
si no la validéssim hauríem de tornar a treballar a partir del que ja s’ha fet.   

La Sra. Maria Rubia explica que segons el Reglament actual aquestes entitats progitanes podrien 
formar part com a membres de ple dret, amb veu i vot i ostentar a la vicepresidència 1ª. En aquests 
dos anys s’ha treballat en un Reglament intern per a que formin part ja que és legal i tenen tot el dret 
a fer-ho  però que no ostentin la vicepresidència. Si no es vota ara aquesta norma, aquestes entitats 
tenen dret a entrar amb tots els drets, veu, vot i vicepresidència inclosa i si votem el Reglament 
intern poden entrar amb veu i vot però sense poder representar al poble gitano com a entitat en la 
vicepresidència.   

El Sr. Granados, explica que ve d’un procés llarg de dos anys de feina de la Comissió Executiva  i que 
per acompanyar aquest procés tècnic es va demanar un informe tècnic i jurídic a petició de la 
comissió executiva per clarificar com havia de ser el procediment. Tot està validat tècnica i 
jurídicament per validar el Reglament intern amb totes les garanties.   

La Sra. Rubia diu que a més, també es podria anar al cens municipal i es podria convidar a participar 
en el Consell a persones i entitats que ho volguessin fer, segons el Reglament general de 
l’Ajuntament. Al votar nosaltres aquest nou Reglament intern ens garantitzem que no es presenti 
algú que pugui desestabilitzar el Consell des de dintre, com algú d’ultradreta o VOX. Segons el cens i 
el Reglament municipal es podria presentar qualsevol persona o entitat que estigui en el cens.  

El Sr. Aurelio Cortés, s’acomiada,  tal i com havia expressat al principi de la sessió que marxaria a les 
sis per motius personals, que ja ho havia dit al principi, ha de marxar.   

El Sr. Rabassa pregunta si hi ha més comentaris o preguntes sobre el Reglament, no hi ha, és per això 
que proposa realitzar la votació i donarà la paraula més tard al Sr. Sierra ja que ha parlat tres 
vegades. El Sr. Sierra presenta el seu desacord. El Sr. Rabassa proposa que es voti i després se li 
donarà la paraula al Sr. Sierra.   

La Sra. Sesma recorda que es va explicar per correu electrònic com s’ha de votar. Enviant un 
whatsApp que és la forma més senzilla. Es van donar dos números de telèfon que són el del 
Departament i el del Consell. Es dona un termini de temps de cinc minuts.  En el moment d’emetre el 
vot s’ha d’escriure l’entitat, l’objecte de la votació (a què s’està votant)  i el sentit del vot: SI, NO o en 
Blanc. A continuació s’indicarà al Plenari el resultat conjunt de cada votació.  

Sr. David Cortés pregunta si els dos números de telèfon serveixen per igual i se li respon que sí, 
només s’ha d’enviar el sentit del vot a un dels dos números de telèfon. El Sr. Ricard Valentí avisa que 
des del seu telèfon arriben dos vots, el seu i el de l’oncle Manel Gimenez.  
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El Sr. Rabassa recorda que estem votant el Nou Reglament. Seguim al punt 5.1 Nou Reglament.  Hi ha 
5 minuts per votar.  

La Sra. Serra i la Sra. Sesma donen el resultat de la votació sobre el Nou Reglament intern: 3 vots no i 
7 vots sí, per això queda provat el nou  Reglament.   

El Sr. Rabassa felicita a tothom per tenir el nou Reglament i passa la paraula al Sr. Sierra.  

El Sr. Sierra agraeix al President la paraula i intervé per votar a favor del Reglament ja que és un 
treball que s’ha fet des de les entitats per tenir un Reglament sentit com a propi i l’adequació amb el 
Reglament de l’Ajuntament però que més  enllà d’això vol en 1r lloc donar una abraçada a l’oncle 
Manel, perquè un pot fer política de moltes maneres, el Sr. Manel és un referent pel Poble Gitano, de 
Sants i de tots el gitanos de Barcelona. Aquest Consell  no va de colors ni de partits,  aquest Consell 
va de vosaltres que esteu per sobre de la Unió Europea. El Sr. Juan de Dios va fer un discurs a la Unió 
Europea quan es van obrir les fronteres i  va dir benvinguts perquè els gitanos som un poble nòmada 
i portem segles sense fronteres. 

El Sr. Rabassa recorda al Sr. Sierra que els comentaris siguin sobre els temes que s’estan tractant i els 
altres comentaris pel torn obert de paraula, al punt 6 de l’ordre del dia. El Sr. Rabassa recorda que els 
polítics no hem d’influir en les votacions, ni dir si votaríem a favor o en contra, per això considera que 
ha estat bé donar-li la paraula després de les votacions.  

 
5.2 Propostes de renovació òrgans i membres del Consell: 

-      Candidatura Vicepresidència 1ª 
-      Propostes de Persones de reconeguda vàlua 
-      Entitats de la nova Comissió Executiva 

 
Candidatura Vicepresidència 1ª 
 
El Sr. Rabassa explica que hi ha  un candidat i una vicepresidència sortint. Dona la paraula al nou 
candidat Sr. Ricard Valentí.  
El Sr. Valentí saluda a tothom i fa primer la presentació. Considera que no s’ha de presentar perquè 
tothom el coneix, totes les entitats el coneixen. Fa 10 anys que està en el moviment associatiu 
gitano, va començar amb Maria Rubia,  Sam i altres, ha treballat amb la Fundació Pere Closa amb 
l’Oncle Manel i que té moltes idees que tothom les coneix, bones, dolentes i radicals. Pedro 
Casermeiro, en Seo Cizmich...  també el coneixen, no fa falta que es presenti.   
 
Es el president de l’entitat Joves Gitanos de Gràcia i ve a treballar molt, a fer una pinya tots i que 
tothom ajudi. A treballar pel Poble Gitano. Tots venim a treballar.  
Ningú s’ha de posar medalles, aquí venim tots a treballar.  
 
Maria Rubia diu que com a vicepresidenta sortint vol fer un al·legat  a la vicepresidència 1ª i 
candidatura de Ricard Valentí  perquè en els anys que el coneix ha fet una evolució de treball, de  
compromís i de responsabilitat sobre tot amb el seu barri. Ho ha demostrat durant la pandèmia, 
sense por, compromès, repartint aliments i en la campanya de cap nen sense joguina durant anys i 
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també durant la pandèmia. Que no el deixaran governar en solitari perquè tot serà filtrat per 
l’executiva i les entitats però pensa que el Ricard pot fer una bona feina i molt ben feta.  
S’ha de saber què comporta la vicepresidència i què no. Què pensem que es pot fer i a vegades què 
no es pot fer.  
  
El Sr. Ricard Valentí diu que té prou maduresa per exercir de vicepresident i demana no presentar 
més a Manuel Valls. 
  
El Sr. Sierra demana la paraula i manifesta al Sr. Ricard Valentí que “tens el meu carinyo, el meu 
recolzament i sé que treballes molt pel teu poble”. 
  
El Sr. Granados agraeix la feinada de la Sra. Maria Rubia tot aquest temps i sobretot de les últimes 
setmanes per encaminar aquest Plenari.   
El Sr. Rabassa diu que passem a la votació amb el mateix sistema que en la votació anterior i els 
telèfons són els mateixos.  
 
El Sr. Sierra pregunta si només hi ha una candidatura. La qual cosa se li confirma des de la secretaria 
del Consell.  
5 minuts per votar.  
 
La Sra. Serra dona el resultat de la votació i felicita al Sr. Ricard, amb una aclaparadora majoria, 
només un vot en blanc i tota la resta, 9, vots afirmatius.   
Aplaudiments dels assistents al nou vicepresident 1r del Consell.  
 
El Sr. Rabassa felicita al nou vicepresident del Consell i dóna la paraula a la Sra. Maria Rubia per 
acomiadar-se de la vicepresidència, la Sra. Maria Rubia  diu que hem de saber calibrar les energies, 
entendre què és el Consell, per a què serveix i què podem fer com entitats. A vegades vols solucionar 
tot el que veiem a prop nostre i això ens porta a una frustració i a una sensació de que no es dóna 
resposta a allò que es necessita, però la voluntat està per part nostra de les entitats i per part de 
l’Administració i sobretot que estem aquí per seguir col·laborant i seguir treballant en el que faci 
falta. 
  
El Sr. Valentí recorda a la resta de participants que aquí no hi ha oposició, que aquí  tots som un.  
 
El Sr. Rabassa agraeix a la Sra. Maria Rubia la feina feta durant aquests anys i en lo personal també 
per l’acompanyament que ha fet i diu que seguim l’ordre del dia amb les persones de reconeguda 
vàlua.  
 
 
 
Persones de  reconeguda vàlua del Consell 
 
La Sra. Sesma explica que s’ha enviat per correu electrònic prèviament al membres del Consell, la 
informació de les persones de reconeguda vàlua, a qui s’ha proposat i que també s’ha enviat un petit 
currículum de cada una d’elles. La proposta l’ha realitzat la comissió executiva i s’aprova per majoria 
simple al Ple.  
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S’explica que ara s’ha de dir en una votació Sr. Mariano Fernández sí o no i Sr. Cristóbal Laso sí o no.  
Es deixen 5 minuts per votar.  
 
Resultat de la votació:  
La Sra. Sesma informa del resultat de la votació: 
Sr. Mariano Fernández Jiménez: Vots a favor:6  Vots en contra:  3 Vots en blanc:1 Queda aprovat.   
Sr. Cristòbal Laso Silva: Vots a favor:8 Vots en contra:2 Vots en blanc:0. Queda aprovat.  
El Sr. Mariano Fernandez i el Sr. Cristóbal Laso per votació favorable entren a formar part del Consell 
com persones de reconeguda vàlua.   
 
El Sr. Rabassa proposa fer un aplaudiment virtual ja que no hi són presents a la Sala.  
   
 
Entitats de la nova Comissió Executiva 
 
La Sra. Sesma explica que les entitats que volen formar part de la comissió executiva del Consell, han 
tingut que presentar la sol·licitud a secretaria i s’escullen per majoria simple. Segons el Reglament, el 
màxim són 9 entitats i ho han sol·licitat 9, comptant l’entitat que forma part la vicepresidència 1ª. 
 
Les entitats que han sol·licitat ser membres de la nova comissió executiva són:  

- FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya) 
- Rromane Siklovne 
- Associació Intercultural Nakeramos 
- Associació Terne Roma Action 
- Associació Joves Gitanos de Gràcia 
- Associació Sòciocultural Lachó Bají Cali 
- Associació Rromane Glasura-Veus Gitanes 
- Fundació Pere Closa 
- Unió romaní 

 
La Sra. Sesma informa que no fa falta votar ja que són 9 entitats que han demanat formar part de la 
comissió executiva i és el màxim possible d’entitats que poden formar part. El Sr. Rabassa diu que si 
no hi ha cap intervenció en contra quedarien aprovades les 9 entitats que formarien part de la nova 
comissió executiva.  
Queda aprovat.  
El Sr. Rabassa introdueix el següent punt de l’Ordre del dia, altes i baixes del Consell.  
 
 
5.3 Propostes d’Altes i Baixes del CMPG 
 
La Sra. Sesma informa que  totes les  baixes són definitives: 
 

- Associació Joves Gitanos de Catalunya: es va fer assabentat de baixa en l’anterior Plenari i no 
han dit res més per això passaria a ser baixa definitiva. 

Han sol·licitat explícitament baixa del Consell: 
- Associació grupo cultural gitano de Porta  
- AGIPCAT -Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans  
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- Associació cultural cristiana la cera 
- Associació Buen Pastor Maranata  

 
S’acorda donar de baixa aquestes cinc associacions.  
 
La Sra. Sesma explica que en un primer moment l’associació Tots els colors s’havia proposat baixa 
però  que posteriorment han presentat justificants de les seves absències i no és possible la baixa.    
 
El Sr. Rabassa proposa passar a les altes. La Sra. Sesma informa que hi ha quatre entitats  que han fet 
la sol·licitud d’alta i que totes compleixen  els requisits per formar part del Consell. Es va enviar al 
Plenari, per correu electrònic, un petit resum de cada nova entitat sobre la seva activitat a partir dels 
seus estatuts.   
  
Les noves entitats són: 

- Assocació CampusRom – Xarxa Universitària gitana de Catalunya 
- Fundació Secretariado Gitano 
- UGT – Secció FICA Calí 
- Associació Cívic – Iniciatives socials i ocupació   

 
La Sra. Serra  manifesta que si no hi ha cap objecció tindrien dret de formar part del Consell. 
No hi ha cap comentari entre els assistents. La Sra. Sesma recorda que es va acordar en una sessió de 
la comissió executiva que es debatria en Plenari i que després es comunicaria individualment a cada 
entitat sobre el resultat del plenari.   
No hi ha cap comentari en contra, llavors s’informarà a les noves entitats que poden formar part del 
Consell i es convocaran al nou Consell.  
 
El Sr. Rabassa dona la benvinguda a les noves entitat i l’arreveure a les que marxen.  
 
 
6.    Torn obert de paraules 
 
El Sr. Rabassa dóna pas al torn obert de paraules i l’inicia amb el Sr. Pedro Casermeiro.  
El Sr. Casermeiro manifesta que intentarà ser breu i concís i diu que estem aquí per fer política, el 
Consell és el nostre espai. En política les paraules són molt importants, és important què diem i com 
utilitzem aquestes paraules. Considera important com les institucions aborden el tema de la 
diversitat amb el poble gitano. El poble gitano no és un problema, el nostre problema és 
l’antigitanisme i considera que és molt senzill fer una oficina per lluitar contra l’antigitanisme però 
que allà estaran moltes entitats, allà estaran totes aquelles que volen treure profit de la 
problematització dels gitanos i de fer-se representants de la pobresa del Poble Gitano, però aquí les 
entitats estem en un altre camí.  
El convent de Sant Agustí que és un espai que ha de ser resignificat pels gitanos. Diu que a ells com 
entitat  no tenen prou amb una placa, el convent de Sant Agustí ha de ser un espai d’interpretació de 
la memòria gitana. No ha de deixar de ser el que és avui dia sinó que es poden compaginar funcions. 
Gitanos com l’oncle Manel i molts gitanos que ara no estan aquí van tenir la iniciativa de fer una 
Estratègia del Poble Gitano, una estratègia política i  que ara està obsoleta i ja no s’aplica. Pensa que 
per aquella Estratègia han de lluitar.  
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Quan es va començar amb l’Estratègia es va dir que era una iniciativa pionera de la que s’havien de 
treure conclusions per anar més enllà. Li agradaria que en aquest nou mandat pogués prendre el 
relleu amb força Ricard per treure endavant aquest tipus de polítiques que ja van fer uns quants 
gitanos fa uns quants anys. I pensa que aquest punt és el que s’hauria de seguir i el que proposen fer 
com entitat.  
 
EL Sr. Rabassa agraeix la intervenció del Sr. Casermeiro i manifesta que prenem nota de moltes de les 
seves aportacions.   
 
El Sr. Rabassa té un Consell del Barri Gòtic i s’acomiada fins al proper consell municipal i passa la 
paraula al Sr. Sierra.  
 
El Sr. Sierra diu que efectivament està d’acord amb en Pedro Casermeiro, la política es fa aquí i la 
política de veritat es fa des de la política de veritat i es congratula que estigui l’associació del 
Secretariado Gitano perquè el seu partit té una diputada gitana i que ha treballat molts anys amb el 
Secretariat gitano, i a partir d’aquí ha d’importar molt poc un color o un altre ha d’importar-vos el 
poble gitano i sap que en Ricardet que més enllà d’una ideologia o una altra defensarà els interessos 
del Poble Gitano. I vol parlar de l’Oficina d’Assumptes Gitanos. Ha sentit que tot té el seu recorregut, 
el seu moment, però no val que ho faci un partit polític i manifesta a les entitats presents que ho han 
de fer elles perquè són els primers i els millors per lluitar i fer política des de les institucions. Diu que 
han de seguir lluitant des de les institucions. Ho han de fer ells per defensar els drets i això es fa des 
de la política. Es un compromís del seu partit, del Sr. Collboni i de la Sra. Colau en les passades 
eleccions municipals. Tothom ho va prometre i ningú ho ha fet.  
Era un compromís en les passades eleccions municipals, crear l’oficina del Poble Gitano. Nosaltres ho 
hem proposat  perquè no és qüestió de temps sinó de voluntat perquè ningú millor que vosaltres 
lluitarà pels vostres interessos.  
 
El Sr. Granados agraeix la intervenció del Sr. Sierra i passa la paraula a la Sra. Rubia.  
 
La Sra. Maria Rubia exposa que al fil del Sr. Paco li sembla que és genial però hi ha un dubte respecte 
a l’oficina, com quin és el procés democràtic i participatiu per escollir a la persona que sigui la 
directora o director gitana de l’oficina. En el Consell per escollir al vicepresident arribem a un procés 
democràtic de votació en aquest cas en política, també sabem el que són els càrrecs de confiança i 
assessors i fins a quin punt aquella persona pot representar o no amb la seva persona la 
representativitat i els interessos del poble gitano. Seria molt importar dotar a aquella oficina d’un 
mecanisme de participació per consensuar amb el poble Gitano si és realment el que volem dir que 
és, que qui ho fa és el poble gitano,  perquè sinó és tornar a repetir dinàmiques passades que s’han 
intentat trencar.   
L’Estratègia local té un problema i és que no està dotada de pressupost. Des del nou govern es va 
treballar en una mesura de govern d’antigitanisme amb una dotació pressupostària de 50.000 euros i 
al final no es va poder presentar al Plenari municipal. Es va convocar varies vegades al Consell, es va 
endarrerir i no es va poder presentar al Plenari municipal. Manifesta que tenim dos temes, 
l’Estratègia sense pressupost i la mesura de govern amb pressupost  però que s’ha de veure què fem 
amb ella.  
 
El Sr. Sierra s’acomiada.  
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El Sr. Granados agraeix a la Sra. Maria Rubia la intervenció i dóna la paraula al Sr. David Cortés.  
Sr. David Cortés saluda a tothom i agraeix a la Sra. Maria Rubia la seva feina a la vicepresidència i 
dona l’enhorabona al Sr. Ricard Valentí. Manifesta que li agrada la idea de Paco però la política han 
de ser fets i les paraules si no hi ha fets és una pèrdua de temps.  
El fet que una candidatura seva sigui d’ultradreta fa que siguin paraules buides. L’Oficina hauria de 
ser de participació orgànica i no liderada per una persona només, és a dir, amb participació continua 
de les associacions gitanes que contribuirien a la defensa dels drets del Poble Gitano.  
Donada la situació en la que ens trobem ara, per una part s’hauria de tenir les coses molt clares 
perquè les inversions des de l’Ajuntament de Barcelona s’han de fer de forma efectiva en relació al 
poble gitano  i hi ha una sèrie de riscos  que poden contribuir a tot el que s’ha avançat en aquest 
temps decaigui i realment s’ha de posar negre sobre blanc i ser coneixedors del que hi ha i on es 
destina.  
Proposa que s’ha d’avaluar la situació i establir un pla d’acció mediàtic d’impacte perquè ara tot és 
en relació a les xarxes, fer un pla estratègic d’impacte mediàtic. Pensa que seria molt necessari 
enfocat sobretot a la lluita contra l’antigitanisme.   
El Sr. Granados agraeix la intervenció al Sr. Cortés. I dona la paraula a la Sra. Mercedes Porras.  
 
La Sra. Mercedes Porras  vol agrair a Maria la seva dedicació, treball,  el seu temps i el seu ben fer 
com vicepresidenta i dona la benvinguda a Ricard que sap que ho farà molt bé.  
Vol entrar en el tema de l’Estratègia, que pot ser informació d’aquest Consell a la resta d’àrees de 
l’Ajuntament per a que totes les seves àrees sàpiguen que hi ha un pla estratègic del Poble Gitano. En 
una altra ocasió que estigi el Sr. Sierra li dirà directament a ell que no li agrada el seu discurs 
paternalista i ha hagut moments en què li molestava. Li dirà personalment. Manifesta que s’alegra 
del plenari del Consell i amb moltes ganes de treballar. S’acomiada de tothom.  
 
El Sr. Granados agraeix la intervenció de la Sra. Mercedes Porras i  manifesta que s’ha de tancar el 
Plenari  i recorda que el que importa és fer la política de veritat, i no només es la institucional sinó 
que hi ha molts espais on fer política i el Consell és una d’ella. Cada entitat és essencial per a que 
existeixi un Consell i el Consell fa política. La política pública no només la fan les institucions 
públiques sinó que hi ha un teixit associatiu que és  vital que sense la política de les entitats aquest 
consell no tindria sentit. Reivindica la política de veritat que és la del dia a dia. La política institucional 
sense les entitats no tindria sentit des d’una perspectiva democràtica. I proposa que pel següent 
plenari, que serà abans que acabi l’any,  poguessin proposar temes en les comissions executives com 
per ex. una oficina específica,  com resignificar o ressituar que caracteritzi d’una manera distinta el 
convent de Sant Agustí i altres. I poder tenir un Plenari més de continguts i seguir treballant. Agraeix 
la feina de la Sra. Rubia i agraeix al Sr. Valentí la valentia de ser el proper nou vicepresident.  
 
Es dona per tancat.  
 


