
 

 

 ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO  

 24 DE GENER 2018 

Assistents: Sra. Maria Rubia (Vicepresidenta del CMPG, Assoc. Nakeramos i Unió Romaní), 

Miguel Ángel Gómez (Associació Gitana Joventut,  Igualtat i Progrés), Sr. Ricard Valentí 

(Associació Joves Gitanos de Gràcia), Miquel Torres (FAGIC) i Pedro Casermeiro (Rromane 

Siklövne), Sra. Aida Guillen ( Directora Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat), Sra. Lola 

López ( Comissionada d’ Immigració, Interculturalitat i Diversitat), Sra. Sílvia Serra (Secretària 

Tècnica del CMPG), Sra. Ana Lemkow (Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i diversitat)  

Ordre del dia:  

1. Informació sobre el Pla Municipal per Lluitar contra l’Antigitanisme 

2. Normes reguladores dels consells sectorials 

3. Organització actes 8 d’abril 

4. Precs i preguntes 

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

1. Informació sobre el Pla Municipal per lluitar contra l’Antigitanisme 

La Sra. Aida Guillen presenta l’esborrany del Pla de treball de l’elaboració del Pla de Lluita 

contra l’Antigitanisme  centrant-lo dins l’estratègia global contra la discriminació amb la 

idea de fer una Mesura de Govern amb un enfocament de Drets Humans en clau de 

vulneració de Drets Humans i per tant es prendran mesures de prevenció i de garantia de 

drets. Prevenció a partir de la incidència de treballar amb la ciutadania per trencar 

estereotips i prejudicis i mesures de garantia quan s’ha d’actuar envers una discriminació.  

Per poder redactar la Mesura de Govern es començarà treballant en una diagnosi a través 

d’un procés consultiu. Aquest procés consultiu tindrà tres vessants: butlletes de consulta a 

la ciutadania, entrevistes individualitzades i grups de discussió amb diferents agents 

implicats a l’ àmbit. 

1) Butlletes de discussió 

Les butlletes d’opinió serviran perquè els ciutadans i ciutadanes puguin donar la seva 

opinió a títol individual i anònim. Les butlletes es donaran als punts d’informació del 8 

d’abril. Hi haurà una persona encarregada a cada punt d’informació. Aquesta butlleta 

recollirà informació de com les persones gitanes o no , veuen que es pot lluitar contra 

l’Antigitanisme. Es remarca  que ha de ser una butlleta fàcil i senzilla de contestar i 

utilitzar la paraula racisme i no Antigitanisme , evitant tecnicismes. Es proposa una 

butlleta tipus test ja que d’aquesta manera serà més àgil de  complimentar. 
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2) Entrevistes a persones per la seva expertesa 

S’acorda que les entitats consensuaran una llista de persones expertes en Poble gitano 

i faran arribar aquesta llistat de persones i a ser possible el seu contacte per poder 

engegar aquest procés d’entrevistes.  

3) Sessions de treball en grup 

Es faran grups de discussió d’una durada aproximada de dues hores. Els grups 

proposats  serien:  

 Grup del Consell Municipal del Poble Gitano: Es faran una o dues sessions, a 

ser possible amb totes les entitats del consell.  

 Grups territorials als districtes on hi ha major presència de persones gitanes: Es 

farà una sessió per districte, en el cas de molta demanda es podran fer dues 

sessions. Es preveu fer convocatòria oberta tot i que podran venir persones 

recomanades per tècnics i tècniques municipals. En aquest cas s’haurà de 

preparar al febrer per tenir-ho al abril en el marc del Dia Internacional del 

Poble gitano. Es treballarà amb un grup de consultors experts.  

 Persones migrades d’ètnia gitana: Es sol·licitarà suport a SISFA rom (Servei 

d’inserció social a l’Ajuntament de Barcelona per a famílies rom) i a l’OPAI 

(Oficina d’assentaments) en la formació d’aquest  grup de persones d’origen 

migrant. 

 Entitats defensores dels Drets Humans: poden ser entitats gitanes o no. 

 Promotors escolars: es farà una sessió amb els 9 promotors escolars i la 

persona coordinadora del projecte per tal de tractar especialment l’àmbit 

educatiu. 

 Personal tècnic municipals: Es farà un grup de discussió amb els següents 

professionals: 

Oficina per la No Discriminació, OACS, Serveis educatius, serveis de salut, 

tècnics de districte, tècnics de prevenció etc.  

Es fa proposta des del consell que també es faci aquesta entrevista a GUB i 

tècnics/es d’inserció laboral i Barcelona Activa, personal que treballa amb 

població gitana i tècnics d’acció comunitària (centres cívics, casals de barri etc.) 

Es fa la proposta per part de la Sra. Maria Rubia de incloure en aquest 

diagnòstic als mitjans de comunicació local. Es debat aquest tema i es conclou 

que els mitjans de comunicació no seria ben bé amb qui s’hauria de fer el 

diagnòstic però si molt possiblement una de les accions que hauran de sortir 

d’aquest diagnòstic, el mateix es comenta amb els mercats municipals 



 La Mesura de Govern ha d’ estar redactada pel  juny del 2018 i s’ encarregarà a 

una persona experta en antigitanisme.  

 Els àmbits de treball sortiran després del diagnòstic 

 

2) Normes reguladores dels consells sectorials 

La Sra. Aida Guillen explica que les actuals normes de funcionament son dels anys 90’s i 

que cal actualitzar-les. L’any passat es va treballar en un nou reglament de participació 

amb la Direcció  de Participació i Democràcia Activa. Les noves normes s’han d’aprovar, les 

van presentar a l’octubre i ara mateix estan impugnades. Actualment  hi ha un període d’ 

al·legacions i recursos i fins al mes d’abril. Malgrat això, es pot anar treballant en 

consensuar una proposta de normes com a consell i ja s’ adaptaran o seran revisades des 

del departament municipal corresponent. 

La Sra. Sílvia Serra diu que veu viable tornar a reunir el Consell al mes de maig  per fer la 

proposta de les noves normes reguladores. . 

La Sra. Aida Guillen, comenta que una de les novetats seria que podrien formar part del 

consell persones no associades, a títol individual coma ciutadania. 

 

3) Organització dels actes del 8 d’abril  

S’escull una entre totes les propostes de disseny presentades amb la idea d’afegir una 

franja a dalt o a baix amb els colors de la bandera gitana. Es vota i s’aprova 

majoritàriament aquesta idea i es demanarà al dissenyador que agregui la franja amb la 

bandera gitana. 

S’aprova també que el lema que s’utilitzarà aquest any serà el de “Gitanitzem Barcelona”, 

al marxandatge també cal canviar el lema de l’any passat. 

S’acorda que el material de l’any passat es repartirà als punts d’ informació. 

Respecte al marxandatge es farà: 

 Les polseres de cada any a decidir si es fan amb la tanca millorada, ja que 

incrementa la despesa.  

 Clauers 

 Bandera 

 Les samarretes per les persones que estaran als punts d’informació 

Aquest any finalment no es faran els pins per l’ elevat cost que tenen. 

Respecte a penjar la bandera gitana a la Plaça Sant Jaume, s’informa: 



- Es penjarà de 10 del matí a 8 de la tarda. Es recorda la proposta de pujar al balcó però 

no es pot accedir al balcó de la façana en aquests casos. Per tant, el personal tècnic de 

protocol penjarà la bandera i es farà la foto oficial , així com tots els productes 

comunicatius de l’ acte per xarxes socials, premsa, etc... 

Actuacions musicals al Liceu: 

La Sra. Aida Guillen explica  que malgrat s’ ha reduït molt el preu de l’ espai, les 

actuacions enguany són menys i més cares i per tant, l’ import total de l’ acte és similar 

o més elevat que altres anys a la via pública. 

El Sr. Miguel Angel diu que a les actuacions està inclòs els tècnics de so i que són 

actuacions de moltíssima qualitat artística i que la sonoritat de la sala és molt bona en 

relació a les actuacions a l’ espai públic. 

Es recalca que des de l’Ajuntament es prioritza arribar al major nombre possible de 

ciutadans i ciutadanes i el fet de fer-se en un espai tancat limita d’ assistència, la 

difusió i no permet la visibilització envers la  ciutadania que passa per la zona. 

La Sra. Aida Guillen comenta que aquest any 2018 l’Ajuntament de Barcelona redueix 

un 5% el seu pressupost total per tant cal pensar en no només no incrementar sinó 

reduir despesa. 

Es parla també de la logística respecte a l’accés al Conservatori del Liceu i s’acorden els 

següents punts: 

 Ha de ser un acte gratuït i obert a la ciutadania en general.  

 Cal decidir com s’organitza l’entrada 

 S’acorda reservar dues files zero al davant per les persones que hagin de pujar 

a la part on pujaran les entitats del Consell. 

Respecte als punts d’informació la Sra. Sílvia Serra informa que sol·licitarà quines 

entitats volen posar punt d’informació, a on i quines volen fer també taller- activitat o 

només punt. Caldrà tenir la informació abans del dia 1 de febrer per poder tancar el 

programa el dia 5 de febrer.  

La Sra. Maria Rubia informa que hi haurà 1 punt d’ informació per entitat i 1 activitat 

per entitat. El Sr. Pedro Casermeiro expressa la seva disconformitat amb la despesa 

tant gran del concert en detriment dels punts d’informació ja que aquests són els que 

realment tenen impacte  a la ciutadania no gitana i en canvi el concert serà en un lloc 

tancat per la qual cosa assistiran com a màxim 390 persones ( especialment població 

gitana vinculada a les entitats o serveis).  La Sra. Lola Lopez conclou que aquest any es 

farà amb un punt per entitat i que pel proper any cal revisar criteris en el grup de 

treball, si es considera necessari. 

 


