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ACTA DEL PLENARI DEL CMPG 
 

Dia: 19 de desembre de 2017 , 17.00 hores 

Assistents: 

Ajuntament: 
 Lola López Fernàndez, Comissionada d’ Immigració, Interculturalitat i Diversitat. 

Vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano. 

 Aida Guillen Lanzarote, Directora de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 

Diversitat. 

 Sílvia Serra, Secretaria Tècnica del Consell Municipal del Poble Gitano. Departament de 

Drets de Ciutadania i Diversitat, DSCD 

 Ana Lemkow,  Tècnica  del departament de Drets de Ciutadania i Diversitat. 

 

Excusats:  

 Jaume Asens. President del Consell Municipal del Poble Gitano.  Quart Tinent  d’ 

Alcaldia i Regidor de l’ Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 

 Associació Drom Kotar 

 Francina Vila. Partit Demòcrata BCN 

 

Grups municipals: 
C’s ( Ciutadans): Francisco Sierra 

ERC: Jordi  Coronas 

Partit Popular :  Miguel Zamora 

Entitats: 
 David Cortes Cortes i Miguel Angel Gomez.  Associació Gitana de Joventut, Igualtat i 

Progres  

 Maria Rubia.  Ass. Intercultural Nakeramos 

 Manuel Gimenez Pubill (Onclupistoles) 

 Ricard Valenti Gutirrez i Enèrida Isufi. Ass. Joves Gitanos de Gràcia 

 Pedro Casermeiro i Carlos Hernandez. Ass. Rronane Sikliovne. Assos. Joves Estudiants de 

Bon Pastor 

 Juan Tarradellas. Associació Gitana Tots els colors 

 Seo  Cizmic: Associació Terne Roma Barcelona 

 Mercedes Porras. Fundació Privada Pere Closa 
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ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Resum anual d’activitats del Consell Municipal del Poble Gitano 

3. Seguiment pressupostari de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano 

4. Jornada de treball intern del CMPG: conclusions i acords 

5. Informacions diverses  

          6.  Precs i preguntes. 

 

Inici de la sessió: 

1.  Benvinguda i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’ inicia  la sessió a les 17.30 hores. En  primer lloc es   comunica que el Sr. Jaume Asens no 

podrà assistir per trobar-se en situació de baixa mèdica per la qual cosa Lola López , 

Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat , presidirà aquest plenari. Segueix 

donant la benvinguda als membres de la taula , a totes les entitats presents i als representants 

dels grups polítics municipals. S’ expressa l’ agraïment per la implicació i el compromís de les 

entitats. Recorda la intensitat de l’any amb moltes i diverses iniciatives i marcada per la 

celebració del 8 d’abril aquest any amb més visibilitat que mai com van poder valorar al plenari 

del juliol passat. Fa un any, just abans del plenari de desembre, 3 representats del CMPG van 

poder-se reunir amb l’alcaldessa per exposar-li la situació del poble gitano i fer diverses 

demandes algunes de les quals s’han pogut acomplir per exemple la penjada del Penó el dia 8 

d’abril al balco ajuntament i la  priorització temes àmbit educatiu, també la declaració 

institucional sobre la historia poble gitano al currículum escolar  i la millora i consolidació del 

servei de promoció escolar. 

 

D’altres però resten en la columna dels temes pendents, per exemple el Pla contra 

l’Antigitanisme i accions de recuperació de la llengua romaní com a tret identitari  i 

reivindicatiu del poble gitano. També ha estat un any intens pel que fa a les dinàmiques 

internes del propi consell que van culminar amb la jornada de reflexió del passat 2 de 

desembre i  que demostra que l’acció associativa gitana canvia , s’adapta i es consolida. Encara 

resten per ser aprovades les normes de funcionament internes de funcionament del consell  
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per que estem a l’espera de les adaptacions a les que ens obligarà el nou reglament de 

participació ciutadania recentment aprovat. 

 

La Sra. Lola López  remarca  que encara queda molta feina per fer i aprofita la benvinguda per 

explicar el compromís i la voluntat política per consolidar les polítiques ja implantades i per 

iniciar-ne d’altres noves i acompanyar-nos en la definició de prioritats amb les entitats i el 

compromís amb el poble gitano 

 

La Sra. Lola López comenta que en aquest plenari es farà  un resum anual de les activitats 

realitzades,  el seguiment del pressupost de l’estratègia local i s’explicarà com va anar la 

trobada del 2 de desembre i quins són els compromisos polítics per la resta de mandat. 

 

La Sra. Lola López comenta que l’acta de l’anterior plenari  la van enviar per correu electrònic 

juntament amb les actes executives i estarà disponible al web del CMPG, aquest acta està 

també a les carpetes entregades als assistents i cal mirar si hi ha alguna esmena.  

 

Sense esmenes, queda aprovada l’acta anterior 

 

2. Resum anual de les  activitats organitzades i impulsades del CMPG.  

 

La Sra. Maria Rubia, Vicepresidenta del Consell,  comenta que el power point que es projecta i 

del qual tenen una còpia a la carpeta explica què promou i com s’organitza el Consell 

Municipal del Poble gitano, així com  una explicació sobre les reunions i grup de treball 

realitzades durant l’any. Els grup de treball son:  organització del  8 d’abril, com a Dia 

Internacional del Poble Gitano, el de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano i el grup de treball 

d’ organització del 5 de novembre en relació al Dia Internacional de la  llengua romaní.  

En relació al 8 d’abril es confirma la visibilitat d’aquest any, tant a Barcelona com a nivell 

europeu amb molta difusió a les xarxes socials i amb l’èxit d’aconseguir la bandera del Poble 

Gitano al balcó de l’ Ajuntament .  Es ressalta també l’èxit dels 10 punts d’informació d’aquest 

any per a contribuir a la visualització i reconeixement del poble gitano a la ciutat. 
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A part dels actes del 8 d’abril es  tenen presents altres commemoracions com   el 27 de gener ( 

en memòria de les víctimes de l’ Holocaust) ,  el 8 de març ( Dia de  la Dona )  que van 

participar com a consell a actes de ciutat,el 2 d’ agost ( Samudaripen)  i el 5 de novembre dia 

de reconeixement de la llengua romaní .  Enguany aquesta diada es va celebrar amb la 

projecció de la pel·lícula  Papuska al cine Texas i  una taula rodona i exposició sobre aquest 

tema.  Per últim, es destaca  la jornada de treball intern del CMPG realitzada el passat 2 de 

desembre.  

 

Aquesta Jornada de treball intern amb les entitats del Consell Municipal del Poble Gitano va 

ser un espai de reflexió i debat sobre les competències, objectius i funcions del consell i que va 

servir també per aprofundir  sobre què entenem com a participació. La Sra. Maria Rubia   

ressalta el canvi generacional de les persones membres del CMPG i per tant les formes de 

participar, s’han d’adaptar a les noves realitats. Les persones presents, tenen els seus treballs i 

també estan estudiant per tant, les dinàmiques que han servit pels últims anys portar-les a 

terme ara son molt complicades i  aquesta jornada ens serveix per reflexionar com entendre la 

participació i com millorar d’aquestes formes de participació i si hi ha altres formes de 

participació.  

 

També s’han impulsat les següents accions:  

 

 L’aprovació en comissió de presidència municipal  de la Declaració Institucional sobre 

la inclusió de la Història del Poble Gitano en el currículum escolar  . 

 La realització de diferents Comunicats i Declaracions  entorn als delictes d’odi per part 

de l’eurodiputada italiana Tamara Bichoto del partit d’ultradretà  de la Lliga Nord  i la 

concentració davant del Consultat italià de italià por la condemna a l´incendi  d’una 

caravana amb una  família romaní a italià 

  Un Comunicat condemnant els atemptats terroristes  de Barcelona i Cambrils 

 Un comunicat entorn a la disconformitat amb l’actuació policial de l’1 d’octubre 2017 a 

Catalunya. 
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3. Seguiment pressupostari Estratègia local amb el poble gitano.  

La Sra. Aida Guillen enceta el punt 3 de l’ordre del dia, explicant que durant els dos primers 

anys només s’ha pogut fer un seguiment parcial de l’Estratègia Local amb el Poble Gitano i s’ 

està en procés del  seguiment de l’impacte de les accions. 

 

És important recordar  que es va aprovar sense una partida pressupostaria específica i per tant 

no hi havia pressupost per dur-la a terme. Avui es presenta un quadre de despeses ordenades 

per eixos de l’Estratègia, atenent al  que va ser una demanda del plenari anterior. Fa referència  

a  tots els projectes, partides i serveis específics adreçats a la població gitana autòctona i en els 

quadres es poden veure les accions dutes a terme per part de la DS de Drets de Ciutadania, 

Drets Socials, Barcelona Activa i Consorci d’Educació de Barcelona .També aquells projectes o 

iniciatives, accions subvencionades a través d’entitats que han dut a terme aquests projectes.  

 

En el quadre primer s’ha agrupat per eixos i es pot veure que , l’eix amb més finançament és el 

primer:  reduir desigualtat i promoure oportunitats. Aquestes  són accions relacionades amb 

l’àmbit educatiu, àmbit prioritzat des de l’Ajuntament, les entitats i el CMPG. Cal especificar  

que aquest curs 2017-2018 el servei de Promoció Escolar ha passat a ser un contracte amb  del 

Consorci d’Educació de Barcelona i que l’entitat adjudicatària es la Fundació Pere Closa amb la 

qual cosa això permet una inclusió i una integració de la figura del promotor escolar molt més 

eficient en els propis centres escolars 

 

El següent eix amb més finançament es l’eix 4 que és la posada en valor de la cultura gitana i 

aportar la mirada gitana a la ciutat;  això coincideix de nou amb  la priorització marcada per les 

pròpies entitats, relacionat amb la visibilització del poble gitano i lluita contra la discriminació. 

 

Després hi ha un desglossament de les partides generals a on es pot veure el que corresponen 

a una subvenció d’una entitat o bé una dispesa directa a l’Ajuntament. 

Cal una nova despesa per avaluar l’impacte per poder avaluar la vigència d’aquesta estratègia 

local amb el poble gitano i que ha mostrat una sèrie de limitacions.  
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La Sra. Aida Guillen  obre torn de paraules sense cap intervenció amb la qual cosa es passa al 

punt 4 donant la paraula de nou a la Sra. Maria Rubia. 

 

4.  Jornada de treball 2 de desembre 

A la carpeta hi ha un resum de la feina i del contingut de la jornada amb les conclusions.  L’ 

assistència va ser de 10 entitats/12 persones, actualment el CMPG son 20 entitats. La  Sra. 

Maria Rubia valora positivament el nombre de persones participants.   A part de les entitats 

del consell, també van assistir  el Comissionat de Participació, Sr. Fernando Pindado, la Sra. 

Lola López Comissionada d’ImmIgració, Interculturalitat i Diversitat,  la Sra. Aida Guillen, 

directora de la DS de Drets de Ciutadania i Diversitat, i la Sra. Sílvia Serra,  Secretària Tècnica 

del Consell Municipal del Poble Gitano.  

 

La valoració de la Jornada  remet  a  prendre consciencia fins a on pot arribar un consell i 

quines  són les funcions  i la capacitat real del consell en matèria d’activitats, propostes, etc.. . 

En els últims anys les dinàmiques del consell han estat de molta activitat i  l’últim període del  

2017, va haver una aturada  tant per la situació política de la ciutat i com a l’espera de les 

noves Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Comenta que la Sra. Aida Guillen va 

ajudar a fer prendre consciència al CMPG de quin és el lloc d’un consell i no solament la 

responsabilitat com a persones i entitats sinó també la responsabilitat de cara a la ciutat i al 

consell, el que es pot fer i el que no es pot fer, conèixer que les normes són per a tots els 

consells iguals i establir aquest criteri i unificar les formes de participar.  

 

Va quedar clar que la seva funció és:  debatre i proposar mesures de govern i ordenances 

noves que afectin al col·lectiu i proposaren de noves, així com instar a altres administracions a 

fer-ho. Posicionar-se també en relació a accions de govern o de la oposició així com  envers a 

un altre circumstància o fet que es cregui rellevant, participar en el  seguiment de les 

polítiques públiques de l’Ajuntament o instar a altres administracions a fer informes.  

 

Com a funció de representació es destaca : participar en actes organitzats per l’Ajuntament 

representant al poble gitano i participar en altres consells. Es considera important que el CGPC 

s’obri i conegui el funcionament d’altres consells a la ciutat. Per donar visibilitat i poder 
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participar de manera transversal i conèixer el funcionament d’altres òrgans de la ciutat, i veure 

que es pot aportar i contribuir a un enriquiment mutu per totes bandes. 

 

En relació a les conclusions, es defineixen les 3 línies d’actuació sobre les que definir les 

prioritats pel 2018:  

- Antigitanisme 

- Memòria històrica 

- l’Estratègia Local amb el Poble Gitano: s’ha posat  molt èmfasi en educació i formació i cal 

tirar endavant també amb l’ àmbit d’ ocupació i inserció laboral.   

 

Actuacions prioritzades  per les  entitats  del CMPG:  

 Elaborar posicionaments envers l’educació i la visibilitat del seu poble, apropant la 

seva mirada a una visió crítica i decolonitzadora de la violència que pateixen gitanos i 

gitanes, sobretot evitant la “guetització”.  Alhora es vol debatre i proposar una 

campanya de sensibilització i formació, tant interna com externa, del que és ser gitano 

i el “gitanisme”. Finalment també es vol fer un important seguiment del l’elaboració 

del Pla Contra l’Antigitanisme i de l’informe de seguiment de l’Estratègia Local amb el 

Poble Gitano. 

 

 Es veu la necessitat d’incorporar altres entitats en el Consell. És un punt molt 

important tenint en compte el relleu generacional que abans hem comentat. Es valora 

la possibilitat de poder integrar entitats no gitanes que treballen a la ciutat pel 

col·lectiu i poden aportar recursos que ara mateix no existeixen, aquest seria el 

moment de proposar-ho. 

 

 Els participants han entès els límits de la participació dins el Consell Municipal i creuen 

que és necessari un replantejament de la seva implicació en aquest òrgan. Creuen que 

fins aquesta trobada la seva voluntat era de poder crear més accions de visibilitat o de 

participació des de les associacions de base, però la seva conclusió és donar-se un 

temps per transformar aquestes accions cap a posicionaments, debats i seguiment. En 

aquest punt han vist clara la diferència entre una plataforma d’entitats i un Consell 

Municipal. 

 Les entitats consideren que no hi ha un posicionament clar i certa indefinició de 

l'Ajuntament respecte les expectatives al voltant del CMPG, les normes de participació 

i la forma de relació amb la regidoria . Al seu entendre aquesta mancança està 

dificultant la definició de l'organització del mateix Consell així com d'un pla de treball 

del mateix. 
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La Sra Maria  Rubia anima a debatre aquests punts, tant a les entitats del consell com de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

El Sr. Jordi  Coronas ( grup municipal ERC)  diu que les jornades  de treball són molt productives 

i posa èmfasi en el que s’ha esmentat sobre la transversalitat, i que si les entitats del CMPG 

només estan  en aquest consell entraríem en la guetització. Cal que el  Poble gitano, sigui part 

activa d’aquesta ciutat i com a ciutadans de ple dret i per això la transversalitat és  clau.  

Pel que fa als temes de participació comenta que són ells els que han de decidir quins són els 

mecanismes de participació. Una possibilitat seria enfocar-ho en 3 aspectes:   deliberativa, 

representativa i democràcia directa.  

 

El Sr.  Pedro Casermeiro  ( Ass. Romane Siklövne)  comenta que les jornades van ser 

catàrtiques en un sentit positiu:  partien d’una relació més des del punt de vista d’una 

plataforma d’entitats des de la coproducció d’activitats concretes amb l’Ajuntament, però el 

nou marc ja no és tant un marc d’anar fent activitats conjuntes sinó de tenir un marc de 

reflexió i abordar problemes i una mirada molt més àmplia. Comenta que hi ha mil coses a fer i 

moltes coses que passen amb la població gitana que s’han de poder abordar, intentant  arribar 

més lluny.  Comenta que ara toca mirar més enllà de l’estratègia amb el poble gitano, que el 

número d’accions creixin i que  cal un altre posicionament.  

 

La Sra. Maria Rubia dona la paraula al Sr. David Cortes ( Ass. AGIP) , que subscriu les paraules 

del Sr. Pedro Caseirmeiro. Comenta que el CMPG ha de fer un seguiment de l’estratègia i 

establir uns marcs més concrets en els quals es pogués treballar de manera més lliure i més 

directa i saber quins rols te cada un. Respecte a l’ampliació a entitats no gitanes al consell , 

ampliaria el marc, no només entitats sinó també altres organismes com per exemple els 

sindicats. També és interessant que puguin estar-hi entitats que gestionin grans quantitats de 

pressupost en relació al Poble gitano. 

 

La Sra. Enèrida Isufi  expressa  que un valor afegit que té l’Ajuntament de Barcelona, és que té 

un òrgan i un rol de participació que és el CMPG, per que en altres ajuntaments això no es 

troba, però també diu que per part del consell si que és un treball fet per tots aquests any i  
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mereix un agraïment però que hi ha coses a millorar i aprofitar tot aquest poder que 

l’Ajuntament dona a  les entitats. Cal estar més visible i tenir un rol més proactiu a totes les 

decisions que prengui l’Ajuntament no només amb el Poble Gitano sinó amb d’altres. Aquest 

consell també ha de ser molt visible als barris  a on es treballa i que sàpiguen que aquest 

consell existeix. Estem parlant d’estratègia local però no oblidar totes les problemàtiques que 

té la població gitana als barris. El barri de Gràcia per exemple, és molt dinàmic i ens trobem en 

un moment en que els pisos turístics estan amb lloguers  molts elevats  i hi ha el perill que la  

població gitana hagi d’abandonar els pisos per la pujada dels lloguers  amb el conseqüent risc 

de que en  10 anys no quedi població gitano a alguns  barris.   

 

La Sra. Maria Rúbia diu que està molt d’acord amb les paraules de la Sra. Enèrida i per això 

agraeix que hi hagi una Estratègia amb el Poble Gitano. Comenta que la gentrificació és un 

problema latent i que és cert que això pot passar, que en 10 anys desaparegui la població 

gitana de gràcia. Com deia el Sr. Pedro Casermeiro  al principi, es més la responsabilitat que 

ells es tiren a sobre i que estan on estan potser haurien de fer més, però llavors hi ha el 

plantejament de si realment és responsabilitat d’aquest consell en lloc de fer tantes activitats i 

dosificar l’energia en coses importants i d’actual demanda i incidir i aconsellar i proposar d’una 

manera més ordenada. Comenta que és molt important que el poble gitano no només 

participin dins el seu “micro” món sinó obrir-se i participar en altres àmbits però això no és fa 

d’un dia per l’altre sinó que és un procés que requereix un temps. És una gran dificultat. 

 

La Sra Lola López fa  una petita valoració de la jornada del 2 de desembre i aprofitar per 

explicar els diferents compromisos de l’Ajuntament per aquest any. La jornada va ser molt 

intensa i va ser molt profitosa, el fet d’estar tots junts en un ambient distés, ajuda a cohesionar 

i a teixir unes relacions d’una manera diferent. Va servir per aclarir funcions i gestionar 

expectatives sobre el que és o ha de ser un consell i que s’espera d’un consell de participació. 

Va faltar temps, potser era massa ambiciós però es va fer una priorització dels temes abans 

esmentats, antigitansime, visiblització del poble gitano i educació.  
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Com a Ajuntament els compromisos pel que queda de mandat són els següents: 

 

 aprovar un pla contra l’antigitanisme en la línia d’altres plans contra la discriminació ja 

engegats 

 dur a terme una avaluació de l’impacte de l’estratègia per avaluar la seva pertinència i 

la seva vigència o si s’han de canviar coses i cap a on ha d’anar 

 impulsar l’aplicació del contingut de la declaració institucional sobre la inclusió de la 

història gitana dins el currículum escolar. Hauria d’estar a l’abast de tots els infants per 

a conèixer la història gitana conèixer la historia gitana com el que es , com a part de la 

societat  

 impulsar accions i iniciatives de visibilització i recuperació de la llengua romaní.  

 

 

5. Informacions diverses. 

La Sra Lola López passa la paraula a la Sra. Maria Rubia que explicarà l’acte del dia  

Internacional en Memòria de les  Víctimes de l’Holocaust.  

 

La Sra Maria Rubia comenta que en relació a la visibilitat i la representativitat del Poble Gitano 

de commemoració del 27 de gener des de l’Ajuntament es fa l’acte d’encesa de l’espelma es 

participarà com cada any i s’hauria de decidir quina persona es proposarà per a encendre 

l’espelma en record a les víctimes romanies durant l’holocaust de la segona guerra mundial. 

Respecte a l´acte oficial en el Palau de la Generalitat , fa dos anys va haver la representació 

d’un representant romaní l’any passat va haver el testimoni dels deportats,  per  l’any vinent 

s’ha arribat a l’acord de que cada any hi haurà un representat de les comunitats afectades, 

enlloc de fer-ho rotativament cada any. Encara es coneix el programa. Es farà difusió quan es 

concreti. 

 

La Sra Mercedes Porras  ( presidenta de la Fundació Pere Closa)  es presenta  en el s eu  primer 

plenari, oferint  la fundació  que representa  amb  una i alta implicació per tot el que es 

necessiti. 

 



 
 
 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

 
 

El Sr.  David Cortés ( Ass. AGIP)    comenta que el seguiment pressupostari  està molt bé descrit 

a la documentació presentada i que clarifica tot on va i d’on ve. Comenta que hi ha un 

contracte amb Barcelona Activa i moltes vegades hi ha la mala experiència de que els estudis 

envers al poble gitano es plantegen “per que el poble gitano no s’integra” i això fomenta 

encara més estereotips. Els estudis no són positius en aquest aspecte. Les prioritats també les 

veu excel·lents però considera que  és necessari que siguin línies de treball que es 

desenvolupin paral·lelament. 

La Sra Aida Guillen comenta que les prevencions envers als estudis també es tenen des de la 

DS de Drets de Ciutadania, ja que en ocasions,  reforcen estereotips. El fet que sigui Barcelona 

Activa qui lideri l’encàrrec es veu com a garantia de que es facin conclusions i que des de la DS 

Drets de Ciutadania i Diversitat es vetllarà per que a l’estudi no reforcin els estereotips. Les 

prioritats es duran a terme de  manera paral·lela i no paulatina  així és com està previst. 

El Sr. Pedro Casermeiro, comenta que el desplegament de l’Estratègia ha de ser transversal i a 

tots els territoris i que en alguns districte no hi ha representació i segurament és on més 

necessiten d’aquest recolzament.  El Sr. Pedro Casermeiro també es pregunta de quina manera 

des del CMPG es pot fer un seguiment de l’estratègia.  

La Sra Aida guillen diu que ara es farà l’avaluació de l’impacte i en aquesta avaluació cal 

comptar amb les entitats del consell i en general amb la població gitana. A nivell de calendari 

està previst realitzar-ho  durant els primers sis mesos de l’any de tal manera que per a la sessió 

plenària de juny es puguin valorar els  resultats del procés.  

La Sra Lola López valora molt la disponibilitat de Barcelona Activa per treballar aquests temes 

conjuntament i  d’aquesta manera garantir la transversalitat a les diferents àrees de 

l’Ajuntament. 

 

Sense més precs i preguntes, acaba la sessió a les 18.30h. 

 


