
Consell Municipal del  
Poble Gitano de Barcelona 

 

Any de creació 1998 
  
 

 
Període 

 

2003 - 2007 



la nostra activitat principal  
com à òrgan consultiu ha estat 

Comissions Permanents   = 22 
Sessions Plenàries    = 10 
Sessions de grups de treball = 20 



Un fet marcarà de forma 
determinant aquest període: 

Proposició no de llei del Parlament de 
Catalunya sobre el reconeixement de la 
identitat del Poble Gitano impulsada molt 
especialment per...  
 
 
 

la Sra. Marina Geli i  
 

el Sr. Juanjo Ferreiro 



  ... les seves primeres conseqüències: 

al mateix temps el Consell...  



Acompanya el 
procés de 
transformació: 
Can Tunis 

Participem 
en la fase de 
programació 
amb el teixit 
associatiu...  



• Adhesió d’entitats del Consell a l’Acord 

ciutadà per una Barcelona lliure de 

violència vers les dones. 
 

 

 

 

•  Participem en la redacció de la “Carta de   

   Drets i Compromisos a ciutat de Barcelona”    

   promoguda per l’Institut Municipal de  

   Cultura 

• Presentació a les Jornades de la FAGIC:   
  

   Projectes vinculats amb el Poble Gitano    

   des de l’Ajuntament de Barcelona...  



...enunciàvem 6 objectius centrals 

• Crear un sistema d’informació que integrés l’actuació 
municipal vinculada a la comunitat gitana. 

• Potenciar el Consell Municipal del Poble Gitano. 

• Potenciar projectes relacionats amb l’àmbit educatiu. 

• Suport d’iniciatives de les entitats i associacions 
gitanes. 

• Promoure la formació en temes vinculats a la comunitat gitana. 

• Ampliar i millorar les estratègies de promoció social, laboral i 
de difusió de la cultura gitana. 



Vàrem començar produint  
Gitanos de Barcelona Avui 
 



2004 



• Donem suport al projecte d’Inserció laboral de 
dones gitanes conjuntament amb Barcelona 
Activa al barri d’Hostafrancs. 

 

• El Consell participa activament per primer cop en 

la definició del Programa d’Acció Municipal 



Presentem Gitanos de Barcelona Avui al TNC 



• Fallida del projecte Centre Penitenciari 
de Quatre Camins degut a 
l'amotinament just la setmana abans de 
la data prevista. 

 

• Iniciem el grup de treball dedicat a la 
producció de l’exposició sobre Poble 
Gitano a Barcelona. 

 

• Apostem per la difusió de la cultura 
gitana i els objectius del Consell. Les 
Corts, Bon Pastor, Hostafrancs, Sant 
Martí, Badia, Museu Etnològic... 

 



Can Deu a  
Les Corts 



      El vostre president Ricard Gomà 



Bon Pastor 
 



Hostafrancs 









Unitat d’escolarització 

complementària de Badia 



Rambla de Sant Marti 







• Inici de la producció de l’exposició 

sobre Poble Gitano a Barcelona. 
 

• Entrega dels decrets d’Alcaldia amb el 

faig constar de la secretaria general 

acreditant els membres del CMPGB. 
 

• Primera redacció del Pla Integral de 

Poble Gitano de Catalunya. 
 

• Ens convidem a visitar el Fòrum 2004. 
 

• L’Oncle Manel rep la Creu de Sant Jordi 

 



• Intervenció del President del Consell a 
les XII jornades sobre cultura gitana de 
la FAGIC i a la jornada sobre “Inclusió 
social dels Gitanos Romanesos” 

 



• Juani Fernández dona gitana del Consell 

forma part del jurat del Premi 8 de març 

- Maria Aurèlia Capmany 
 



• Tenim presencia a d’altres espais de 

participació: El tío Paco ens representa 

al Consell de Ciutat. 
 



• Valorem la incorporació de les entitats 

Sastipen tahj Mestipen, l’associació 

Shatra i la Fundación Secretariado 

Gitano. 
 

 

2005... 

•  Primera aproximació a Kaló d’aquí. 



• Dediquem una atenció especial als fets 
esdevinguts arrel de l’esfondrament al 
barri del Carmel. 

• Programem dues noves presentacions de 
Gitanos de BCN Avui 

• Aconseguim quelcom llargament perseguit 
pel Consell... 





• Participem d’una nova 
dimensió, enviem joves 
gitanos i gitanes a 
Europa per participar al 
Festival de teatre i 
cultura gitana a 
Alemanya.  

 

• Posada en marxa del  
   Pla Municipal per a la Inclusió Social.  
 



• Presentem al Consell la convocatòria 
d’oferta de treball per a mediadors 
interculturals a centres penitenciaris. 

• Tenim una primera producció del grup 

de treball sobre patrimoni rom que serà 

la base de la futura exposició. 

• Ens convidem a la UAB per Gitanos de 

BCN Avui. 
 



• Valorem la proposta d’una nova 

incorporació, la Coordinadora de Joves 

de Catalunya. 

 

• 8 d’abril  
   Cotxeres de Sants. 

 

• Fixem el mes de  

  juny de 2006 

  per inaugurar  

  l’exposició Gitanos 



• Redactem un manifest en relació al 60é 

aniversari de l’alliberament dels camps 

de concentració en el règim nazi. 

• El Consell torna a ser notícia, sortim al 

telenoticies vespre de Barcelona TV. 

• Fem la primera reunió per revisar la 

proposta de guió per la “peli”. 

• Dos membres del Consell, l’oncle Manel i 

en Juanjo Ferreiro reben la medalla de la 

ciutat. 

• Ens incorporem al grup de famílies del 

CMBS 



• El Consell aposta per les noves 
tecnologies i l’aprenentatge. Iniciem la 
col·laboració amb la UAB per engegar 

 Comencem a Gràcia, Bon Pastor i estudiem  
 la viabilitat a Hostafrancs 



• Participem en el 
programa europeu 
promogut per la 
Generalitat de 
Catalunya. 

• Convidem  l’Associació 
SURT al Consell per 
compartir iniciatives 
d’inserció laboral 

• Cloenda i 
reconeixement a les 
XIII jornades de la 
FAGIC per part del 
nostre president 



2006 



• Celebrades les eleccions a la FAGIC, es 
produeix una renovació en els càrrecs que 
la representen al Consell Municipal de PG 

• DROM KOTAR MESTIPEN i 8 de març 





• Ens reunim en comissió permanent amb 
l’Im. Sr. Eugeni Forradelles, President 
del Patronat Municipal de l’Habitatge 

 
 

• Presentació del 
Pla integral de 
poble gitano. 
 
• Fem la nostra 
contribució al Dia 
Internacional 2006 

• Signatura del 
primer acord per a 
una Barcelona 
Inclusiva 

... 











































• Ens reunim en comissió permanent amb els 
responsables de l’Oficina de Relacions amb 
la Comunitat dels Mossos d’Esquadra. 
 
 

• Mantenim el seguiment del conveni amb la 
F.S.G., ens visita el nou equip i marquem 
nous objectius. 

• Participem en la revisió del Pla Estratègic 
de Cultura promoguda per l’I.C.U.B. 



• Després de dos anys de treball conjunt 
amb el Museu Etnològic de la ciutat 
inaugurem l’exposició Gitanos: La cultura 
del rom a Catalunya. 







• La Universitat de Vic ens convida a 
presentar Kaló d’Aquí i debatre sobre els 
prejudicis i estereotips sobre el PG. 

• Rodem el final de la pel·lícula segons guió. 

• Preparem el pla de difusió i encarreguem 
les còpies per fer-ne la divulgació. 



• Participem en el consell assessor del 
projecte europeu EDUCAROM coordinat 
per la Drom Kotar Mestipen dedicat a 
promoure una educació inclusiva d’adults 
gitanos. 

• Les dificultats d’inserció laboral i els 
mercats en particular segueixen sent un 
tema de preocupació central. Convidem la 
Fundació ARED a compartir l’experiencia. 



• S’incorpora al Consell, l’Associació de 
Joves Gitanos d’Hostafrancs. 

• Participem en la revisió del pla jove de la 
ciutat i ens visita l’Im. Sr. Xavier 
Florensa, regidor de joventut. 

• Participem en el tancament 
de les XIV jornades amb la 
intervenció del nostre 
president. 



2007... 



Ens proposem, entre d’altres: 

• Consolidació de l’aposta en noves 
tecnologies i entorns d’aprenentatge 
virtual. Signatura d’un conveni de 
col·laboració amb la UAB pel seu 
desenvolupament. 

• Un conveni amb la FSG amb nous reptes i 
major exigència de resultats. 

• Ampliació de l’exposició Gitanos al 
Museu fins a final d’any. 

• Pla de difusió de Kaló d’aquí. Signatura 
de l’acord amb Enciclopèdia Catalana. 
Elaboració de la guia didàctica. 

• Seguir apostant per un CMPGB referent 
de la participació del poble gitano. 



Seguir comptant amb 
la vostra inestimable 

col·laboració i 
persistència 

i sobre tot ... 



Moltes gràcies 






