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1.- El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
El Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona és un òrgan consultiu
i de participació creat l’any 1998 que actua, com a plataforma estable de debat
per a aquelles qüestions referents a la millora del benestar i la qualitat de vida
dels gitanos i les gitanes de la ciutat.
Són competències del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona
a. Promoure accions i iniciatives per combatre el racisme, la discriminació, i en
defensa de la cultura gitana.
b. Vetllar pel reconeixement, el sosteniment i el suport per al desenvolupament
de les cultures presents a la ciutat, com a condició prèvia a l’evolució de la
multiculturalitat.
c. Estimular la participació del poble gitano fomentant l’associacionisme,
facilitant la informació, l’assessorament, el suport i la difusió oportuns.
d. Vetllar per la pluralitat i el reconeixement del protagonisme que els
correspon, en una societat moderna, als joves i a la dona gitana.
e. Cooperar activament amb l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar,
seguir i avaluar la política municipal envers els assumptes d’interès per al
benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de població.
f. Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per al poble gitano.
En aquest període, la dinàmica del Consell i també la programació dels seus
continguts anuals, s’ha vist influïda molt especialment per alguns elements
d’àmbit municipal i supramunicipal determinants:
 Adopció, per part de la Comissió de Política Social del Parlament de
Catalunya, de la resolució 1046/VI sobre el reconeixement de la
identitat del Poble Gitano, 21 de novembre de 2001.
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 Aprovació de la resolució 1045/VI del Parlament de Catalunya que
insta al govern de Catalunya a:
-

Elaborar l’ "Estudi sobre població gitana de Catalunya”.
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, publicar l’octubre de 2005.

-

Participar per mitjà del Departament d’Ensenyament en
l’elaboració de material didàctic per al centres educatius amb
l’objectiu de donar a conèixer la història i la realitat del poble
gitano.

 Programa d’Actuació Municipal 2004-2007. Compromisos i prioritats
per a una ciutat més inclusiva i solidària. Ajuntament de Barcelona.
 Elaboració i aprovació del Pla Integral del poble gitano a Catalunya.
Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’organització i funcionament dels òrgans del Consell,
l’activitat desplegada en el període de referència és resumeix som segueix:

-

La Presidència ha esta a càrrec de l’Im. Sr. Ricard Gomà mentre que,
la Vice-presidència l’han exercida el Sr. Ricard Blasco, de la Unió
Gitana de Gràcia i el Sr. Josep Ximénez, de l’Associació Cultural Gitana La
Cera, consecutivament.

-

El Consell Plenari s’ha reunit un total de 10 sessions mentre que, la
Comissió Permanent ho ha fet en un total de 22 ocasions. Al llarg del
període han funcionat de forma estable dos grups de treball, el primer
dels quals ha abordat qüestions relacionades amb la difusió de la cultura
i la identitat gitana, dedicant-se el segon específicament a una
recuperació del seu patrimoni etnològic.
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2.- Activitat en el període.
Durant el període 2004-2007 el Consell ha concentrat la seva acció en els
següents àmbits de treball:
 Consolidació i ampliació del Consell.
 Promoció de la cultura i identitat del poble gitano.
 Presencia en els mitjans de comunicació.
 Suport a projectes del teixit associatiu.
 Participació en projectes d’àmbit de ciutat.
 Impuls a projectes pilot en noves tecnologies i aprenentatge.
 Vinculació del Consell amb d’altres agents i programes.
Les principals realitzacions en aquests àmbits han estat:
 Consolidació i ampliació del Consell.
-

Renovació de la vice-presidència associativa del Consell.

-

Significació de la pertinença al Consell mitjançant els decrets
d’Alcaldia acreditant els membres del Consell emesos per la
secretaria general.

-

Valoració de sol·licituds d’incorporació al Consell de les
entitats: Coordinadora de Joves de Catalunya; Associació Sastipen
Tahj Mestipen; l’Associació Shatra; i la Fundació Secretariado
Gitano.

-

Incorporació al Consell de l’Associació de Joves Gitanos
d’Hostafrancs.

 Promoció de la cultura i identitat del poble gitano.
-

Producció pròpia del Consell del material audiovisual “Gitanos
de Barcelona Avui” i presentació pública al Teatre Nacional de
Catalunya.
Implementació del seu pla de difusió als barris i districtes: Les
Corts, Bon Pastor, Hostafrancs, Sant Martí, Horta-Guinardó; a la
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Unitat d’Escolarització de Badia, a la Universitat Autònoma de
Barcelona, als locals de la fnac del Centre Comercial de Diagonal
Mar, a la Televisió de Barcelona; al Centre Penitenciari de Quatre
Camins (en espera).
-

Col·laboració amb el Museu Etnològic de la cuitat per a la
producció de l’exposició “Gitanos: La cultura dels rom a
Catalunya”.

-

Suport a la celebració dels actes de celebració del Dia 8 d’Abril
anual, dia internacional del poble gitano.

-

Producció del curtmetratge de ficció “Kaló d’aquí” i presentació
pública al Barcelona Teatre Musical, antic Palau d’Esports i
elaboració del pla de difusió del mateix.
Primera projecció-fòrum de la producció a la Universitat de Vic.
Signatura del conveni de col·laboració amb l’Editorial Text
d’Enciclopèdia Catalana per a que la producció, formi part del
continguts que s’impartiran a partir del curs 2007-2008 a
l’assignatura Educació per a la ciutadania.

 Presencia en els mitjans de comunicació.
-

A Barcelona Televisió: Programa Docs amb motiu del dvd
“Gitanos de Barcelona Avui” (2004), al telenotícies vespre (2005) i
al programa dedicat a “La convivència entre els barcelonins”
(2006).

-

Redacció i tramesa del manifest en relació al 60é aniversari de
l’alliberament dels camps de concentració en el règim nazi.

 Suport a projectes del teixit associatiu.
-

Participació del Consell en les Jornades sobre cultura gitana
que, de forma anual en el període 2004-2007, organitza la
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya.

-

Participació en la Jornada sobre “Inclusió social dels Gitanos
Romanesos” organitzada per l’Associació socio-cultural la
Formiga.

-

Suport tècnic al projecte “Inserció laboral de dones gitanes” al
barri d’Hostafrancs en col·laboració amb Barcelona Activa.
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Seguiment del conveni de col·laboració amb la Fundació
Secretariado Gitano per als desenvolupament del programa
operatiu Acceder i ampliació del seu abast, en temes vinculats a la
formació i a la intervenció en els serveis d’atenció primària.

 Participació en projectes d’àmbit de ciutat.
-

El Consell va participar en la fase de disseny de continguts,
dedicada al teixit associatiu, del Fòrum Universal de les Cultures
2004.

-

Acompanyament del procés de transformació de Can Tunis.

-

Participació del Consell en el procés de redacció de la “Carta de
Drets i Compromisos culturals a la ciutat de Barcelona”
promoguda per l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona.

-

Participació en el procés de consulta als Consells de Participació
Social en la fase d’exposició pública del Programa d’Actuació
Municipal 2004-2007 i elaboració del Informe Participatiu del
Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona.

-

Presència per primer cop d’una dona gitana forma part del jurat
que avalua el Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany.

-

El Consell participa en el procés de revisió del Pla Estratègic de
Cultura de la ciutat promogut per l’ICUB.

 Impuls a projectes pilot en noves tecnologies i aprenentatge.
-

Posada en marxa del projecte “La casa del Shere Rom” centrat
en l’ús de les noves tecnologies i els entorns d’aprenentatge
virtual, a la Unió Gitana de Gràcia i al CEIP Bernat de Boil del barri
del Bon Pastor i estudi de la viabilitat d’aplicació del projecte, al
barri d’Hostafrancs.

-

Sigantura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona per a
la col·laboració en projectes, serveis i activitats amb el poble
gitano.
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 Vinculació del Consell amb d’altres agents i programes.
-

Adhesió de les entitats del Consell a l’Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència vers les dones.

-

Participació de joves procedents de les entitats del Consell en el
Festival de teatre i cultura gitana a Alemanya en el marc del
programa europeu promogut per Barcelona Voluntària.

-

Presentació de la convocatòria d’oferta de treball per a
mediadors interculturals a centres penitenciaris.

-

Sessió de treball del Consell amb el President del Patronat de
l’Habitatge i la Secretaria del Consell de l’Habitatge de
Barcelona.

-

Participació com a membres en el Grup de Famílies del Consell
Municipal de Benestar Social, de l’Ajuntament de Barcelona.

-

Participació del Consell en el programa europeu promogut per la
Generalitat de Catalunya, ROMAin – Polítiques d’Inclusió amb
el Poble Gitano a Europa.

-

Adhesió de les entitats del Consell al Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva.

-

Intercanvi d’experiències amb l’Associació SURT i la Fundació
ARED a l’intern del Consell.

-

Intercanvi de coneixement amb les responsables de l’Oficina de
Relacions Laborals amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra de
Catalunya.

-

Participació en el consell assessor del programa europeu
EDUCAROM coordinat per l’entitat Drom Kotar Mestipen per a la
promoció de materials de promoció d’una educació inclusiva dels
adults gitanos.

-

Participació de joves gitanos procedents de les entitats del Consell
en la revisió del Pla Jove de la ciutat.
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