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Comunicat  del  Consell Municipal del Poble Gitano  davant la 

repercussió del monòleg de l'humorista  Roberto  Bodegas.       

Des de les organitzacions del Consell Municipal del Poble Gitano de l'Ajuntament de Barcelona 

condemnem el contingut del monòleg de l'humorista Roberto Bodegas  per considerar-lo un 

exemple de discriminació i incitació a l'odi cap al Poble Gitano i confiem que la Llei donarà curs 

legal a les diligències prèvies de les denúncies de diferents organitzacions com un cas de 

"Delicte d'Odi" contemplat en l'article 510 del Codi Penal. 

De la mateixa manera, aquest Consell  condemna tot tipus d'amenaça i violència adreçada a 

l'humorista  Roberto Bodegas,  així com les amenaces i violència patides per ciberactivistes que 

van defensar que el monòleg era un acte de discriminació. 

Considerem necessari ressaltar la sorpresa davant l'interès desmesurat d'alguns mitjans de 

comunicació per aquests fets, sobretot davant la reacció de les "400 amenaces sofertes per 

l'humorista" sense considerar-les "presumptes" o contrastar la informació, com a un  altre clar 

exemple de la necessitat de pedagogia al respecte, així com la facilitat en creuar les línies 

vermelles establertes quan la notícia inclou a població gitana. 

Tristament han estat evidents aquests dies la naturalització i acceptació de l’ antigitanisme, el 

calat de la discriminació cap al Poble Gitano i les reaccions de tot tipus a través de la cadena 

d'esdeveniments derivats de la difusió del monòleg discriminatori i racista de l'humorista 

Roberto Bodegas.   

Sol·licitem a través d'aquest comunicat la necessitat de responsabilitat social de la ciutadania 

en el moment de generalitzar o banalitzar estereotips i actes de discriminació envers  

qualsevol col·lectiu, ja sigui pel seu origen ètnic, cultural, de gènere, religiós, d'orientació 

sexual així com les persones amb diversitat funcional o en situació de discapacitat. 

 

Barcelona, 4 de setembre de 2018 

 

Entitats del Consell Municipal del Poble Gitano: 

Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen 
Associació Cultural Cristiana El Bon Pastor 
Associació Cultural Cristiana La Cera 
Associació de Joves Gitanos de Catalunya 
Associació de Joves Gitanos de Gràcia 
Associació de la Dona Gitana Catalana d'Hostafrancs 
Associació Esportiva Gitana d'Hostafrancs 
Associació Gitana de Bon Pastor 



Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés 
Associació Gitana Tots els Colors 
Associació Intercultural Nakeramos 
Associació joves Gitanos de Bon Pastor Rromane Sikilovne 
Associació Veus Gitanes 
Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya - FAGiC 
Fundació Privada Pere Closa, per a la formació i la promoció dels gitanos a Catalunya 
Grupo Cultural Gitano de Porta 
Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales 
Lachó Bají Calí 
Terné Roma Action Barcelona 
Unión Romaní 
 


