
 

 

  

ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA  CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO   

 31 DE GENER 2018  

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

David Cortés i Sr.Miguel Ángel Gómez (Associació Gitana Joventut, Igualtat i Progrés), Sr. 

Ricard Valentí (Associació Joves Gitanos de Gràcia), Sr. Miquel Torres (FAGIC), Sr.  Pedro 

Casermeiro (Rromane Siklövne), Sr. Manuel Gimenez ( Onclu Pistoles ) , Sra. Paqui Perona ( 

Ass. Veus Gitanes), Sra. Aida Guillen ( Dir. 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. Organització tots els actes relacionats amb el 8 d’abril del 2018 

La Sra. Lola Lopez comença la reunió explicant l’ urgència de la convocatòria d’ avui atès que 

en la darrera reunió no es va arribar a un acord sobre diferents aspectes de la celebracions del 

8 d’abril, especialment pel que fa als criteris dels punts d’informació i a la despesa de les 

actuacions musicals i l’espai on esdevindrà l’acte. Posteriorment a la reunió, el Sr. Pedro 

Casermeiro, de l’entitat Rromane Siklövne, va enviar un correu electrònic explicant el seu punt 

de vista sobre els criteris actuals respecte als Punts d’informació i la despesa total dels actes 

musicals, aquest correu ha generat un ampli debat entre les entitats. 

La Sra. Maria Rubia comenta que ja s’han fet gestions per disminuir les despeses, tant en la 

part de punts d’informació com en la part d’actuacions. Respecte al nombre de punts 

d’informació per entitat la Sra. Maria Rubia comenta que cal establir criteris per totes les 

entitats que no beneficiïn més  a les entitats grans que a les petites. Insisteix que a aquest 

acord es va arribar l’any passat per votació i comenta que els criteris es poden canviar però cal 

consensuar-los. 

El Sr. Johnny Tarradellas explica que no te cap problema en intentar reduir la despesa ja que hi 

ha 24 persones, reduint la part artística.  

El Sr. Manuel Giménez planteja fins a quin punt cal reduir la despesa i la Sra. Aida Guillen 

comenta la necessitat de reduir la despesa en una part de l’acte per invertir-la a l’altre ( punts 

d’ informació) 

La Sra. Lola López explica que la intencionalitat del 8 d’abril es donar visibilitat al Poble Gitano 

per a la ciutadania en general a la ciutat de Barcelona per això el fet de fer l’acte musical en un 

espai tancat dilueix molt la intencionalitat política de l’ esdeveniment. Comenta que cal buscar 

l’equilibri entre les actuacions del Liceu i el que es fa a l’espai públic. 
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El Sr. Pedro Casermeiro expressa que va enviar el correu electrònic per  tenir la sensació que 

molta gent que estava a la reunió executiva de la setmana passada pensava que la part 

d’actuacions era cara però que tot i així no es va arribar a un acord. Sobre això cal pensar sobre 

quin criteri es gestionen els diners del consell i si tot el pressupost ha d’anar al dia 8 d’abril. 

Comenta que no entén quin benefici hi pot haver per una entitat gran en posar més  punts 

d’informació per donar a conèixer que es el 8 d’abril, en tot cas el  benefici és pels joves dels 

barris que participen en el punt d’informació.  

La Sra. Aida Guillen comenta també que les entitats no es visibilitzen, sinó el dia 8 d’abril com a 

dia del poble gitano, tot i que es veritat que les entitats petites no tenen tanta infraestructura 

com les altres.  

La Sra. Paqui Perona comenta que ella l’any passat volia posar 2 punts d’informació però 

després li van dir que no era possible doncs amb aquest criteri es beneficiava més que les 

altres entitats. 

La Sra. Lola Lopez comenta que si s’han de revisar els criteris, es revisen, comenta que cal  

tenir igualtat d’oportunitats i que si una entitat pot posar dos punts, les altres també. Comenta 

que aquest any, degut a que l’acte serà en un espai tancat i arribarà a menys gent es 

mantenen els acords. Pel 2019 caldrà tornar a revisar els criteris. 

El Sr. Miguel Ángel Gómez comenta que aquest any es va decidir fer-ho en un espai tancat per 

que l’any passat es van pagar molts permisos pel fet de fer-ho al espai públic, i que la visibilitat 

per portar a gent bona també es important.  

La Sra. Aida Guillen comenta, per avançar que un primer acord seria disminuir el pressupost de 

la part d’actuacions musicals per invertir en més punts d’informació. 

La Sra. Lola López pregunta si es pot retallar de les dues parts de les actuacions musicals, 

disminuir el número d’artistes. Finalment degut a que els membres de la comissió del 8 d’abril 

diuen que ara es molt complicat anular els acords que ja tenen amb els músics que havien 

contactat, no es tocaran les actuacions però si s’augmentaran els punts d’informació i caldrà 

veure com s’organitza tècnicament.  

Es conclou la reunió  amb els següents acords: 

 Es mantindran les actuacions del Conservatori del Liceu tal i com s’havien presentant 

prèviament, no es reduirà pressupost en aquest aspecte 

 S’informarà a les entitats que poden posar més d’un punt d’informació. 


