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ACTA COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO 

Lloc: Passeig de Sant Joan, 75 planta baixa 

Dia: 9/5/18                              Hora: 17:00 hores 

Presideix: Sra. Lola López ( Comissionada d’ Immigració, Interculturalitat i Diversitat) 

Assistents: Sra. Maria Rubia (Vicepresidenta CMPG, Assoc. Nakeramos), Sr.Pedro Casermeiro 

(Assoc. Rromane Siklovne), Sr. Seo Cizmic (Assoc.Terné Roma), Sr. Manel Giménez (Onclu 

Pistoles), Sr. Emilio Doya ( Assoc. Cristiana La Cera), Sr. Joan Tarradellas (Associació Tots Els 

Colors), Sr.Ricard Valentí (Associació Joves Gitanos de Gràcia),Sr. Miguel Ángel Franconetti 

(Fundació Privada Pere Closa), Sra. Aida Guillén (Directora Drets de Ciutadania i Diversitat) i 

Sra. Sílvia Serra (Secretària Tècnica del Consell Municipal del Poble Gitano). 

S'excusen: Sra. Juana Fernández 

Ordre del dia  

1. Valoració actes celebració 8 d’ abril-Dia Mundial del Poble Gitano. 
2. Informacions 

1. Valoració dels  actes de celebració 8 d’ abril-Dia Mundial del Poble Gitano. 

1.1 Punts d’ informació: 

El Sr. Joan Tarradellas comenta que enguany ha detectat menys públic al punt d´informació de 
la Pl. Padró, probablement per la coincidència de data amb la Setmana Santa. 

Altres barris com Bon Pastor no han notat aquest efecte doncs el punt es realitzava la setmana 
posterior. Es valora positivament que el punt del barri de Baró de Viver, nou aquest any , va 
tenir una bona acollida de públic. 

A Gràcia, tant l’ Associació Joves Gitanos de Gràcia com Terné Roma valoren especialment l’ 
emplaçament escollit que va garantir l’ assistència de participants de manera favorable. 

El Sr. Manel Giménez (Onclu Pistoles) vol remarcar la importància dels punts d’ informació dins 
del conjunt d’ accions vinculades al 8 d’ abril i que cal pensar estratègies per augmentar la seva 
promoció. 

Al districte de Nou Barris, es destaca positivament l’ emplaçament dels punts (nous en aquesta 
edició) a Pl. Llucmajor i a Trinitat Nova. La Sra. Maria Rubia ( Assoc Nakeramos ) planteja que 
cal decidir el format d’ actes pel proper any, diferenciant si es fa més centralitzat o amb major 
incidència als barris. 

1.2 Marxandatge i Infraestructura: 

El materials per repartir a les carpes són molt demandats, especialment les polseres. Hi ha 

gran demanda també de samarretes ( exclusives pel personal voluntari) per part del públic. 
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Es comenta l’ opció de fer samarretes , un taller d’ estampació o bé, un taller de fabricació de 

xapes. Finalment aquest taller (xapes) es veu més viable de realitzar. 

També es vol repensar els materials per repartir com punts de llibre amb informació, poesies, 

etc.. 

Pel que fa a les carpes, la Sra. Maria Rubia fa la demanda d’ ampliar l’ espai de les carpes, 

comprant carpes noves pel proper any ( garantint dues carpes per punt d’ informació) 

També es destaca la necessitat d’ evitar la coincidència d’ altres punts d’ informació el dia del 

punt a la Pl. Sant Jaume i fer una activitat escènica a l’ esmentada plaça. 

1.3 Bandera i banderoles: 

La despenjada del penó ( bandera del Poble Gitano) va coincidir amb pluja però malgrat això es 

va garantir l’ assistència d’unes 25 persones, i es va tocar el Gelem Gelem al violí. 

Es valoren diverses opcions respecte a la bandera, entre elles fer despenjada del penó a les 

seus dels Districtes i finalment s’ acorda fer l’ acte del punt d’ informació de la Pl. Sant Jaume a 

les 18 hores , tot i que la bandera estigui penjada des de primera hora del matí del mateix dia. 

Les banderoles s’ han instal·lat pels carrers acordats i amb el calendari previst. 

1.4 Concert i actes diumenge 8 d’ abril - Conservatori del Liceu 

S’ estableix un ampli debat sobre les diferents aportacions de les persones assistents, del qual 

es destaca: 

- Els actes realitzats al Conservatori del Liceu van patir importants condicionants: 

malgrat era un espai preparat per concerts i actuacions escèniques, pel fet de ser un 

espai tancat no  facilitava la visibilització de les activitats, limitant el nombre de 

persones assistents per la necessitat del control d’ accés i per les característiques 

musicals de l’ acte i de la sala.  La sonorització d’ una part del concert va ser molt 

dificultosa. 

- Es ressalta la importància de l’ acte com a reivindicació i per tant també cal mantenir la 

part d’ informació històrica sobre el Poble Gitano. 

 

- Es valora necessari cercar fórmules per fer un acte de ciutat, més institucional i no tant 

com a mostra artística. 

- Es treballarà per coordinar amb l’ ICUB els actes i espais d’ organització dels actes del 8 

d’ abril del 2019. 

 

2. Informacions 

S’ informa que el proper 22 de maig es convocarà la reunió del Consell Municipal del Poble 

Gitano per participar en el contingut de la Mesura de Govern Interculturalitat i Poble Gitano. 


