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Jornada de treball intern del CMPG  
 

Dades de la jornada: 

Lloc: Alberg Mare de Déu de Montserrat 

Dia: 2 de desembre de 2017 

Horari: 10 - 17:30 hores 

 

Entitats / assistents: 12 + 4 representants municipals  

 

- Onclu Pistoles com a persona de reconeguda vàlua del CMPG 

- Fundació Privada Pere Closa  ( Sr. Sebastià Porras) 

- Joves Gitanos de Gràcia  ( Sra. Enérida Isufi) 

- Associació Gitana de Bon Pastor (Sr. Juan Fajardo ) 

- Associació Gitana Joventut, Igualtat i Progrés  ( Sr. Miguel Ángel Gómez 

i Sr. David Cortés) 

- Ass. Nakeramos  ( Sra. María Rubia ) 

- FAGIC ( Sr. Miquel Torres ) 

- Ass. Rromane Siklövne  ( Sr. Pedro Casermeiro i Sr. Carlos Hernández) 

- Ass. Terné Roma  (  Sr. Seo Cizmic ) 

- Ass. Veus gitanes ( Sra. Paqui Perona ) 

- Sra. Lola López ( Comissionada d’ Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat )  

- Sr. Fernando Pindado ( Comissionat de Participació ) 

- Sra. Aida Guillén ( Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i 

Diversitat ) 

- Sra. Sílvia Serra ( Secretària tècnica del CMPG ) 

 

Contingut de la jornada: 

 

 Dinàmica per explorar les expectatives que es tenen sobre la jornada 

 Informació  sobre els Consells  Municipals de Participació.   Marc 

normatiu   ( Normes reguladores de Participació aprovades el passat mes d’ 

octubre) a càrrec del Sr. Fernando Pindado. Cal que es realitzi el 

desenvolupament d’ aquestes normes pel que fa a la implementació o  

modificació de les Normes Reguladores de Funcionament dels Consells       

Municipals,en aquest cas sectorials. 

Es va definir què és un consell de participació, diferenciant-lo d’ altres 

formats o espais participatius com poden ser les plataformes d’ entitats ( 
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com el cas del CAB - Consell d’ Associacions de Barcelona o el CJB - 

Consell de la Joventut de Barcelona, amb funcions i característiques 

jurídiques diferents) 

Els consells són un espai participatiu i representatiu i per tant, les decisions 

que es prenen no són vinculants, sinó informatives o consultives. 

 

 

Després de diverses intervencions per part dels assistents, s’ arriba al punt de 

les funcions i activitats que pot o no pot  realitzar un consell de participació.  En 

el cas del  CMPG (com a la resta de consells ), els representants municipals 

expliquen  les funcions que se li atribueixen: 

 

- Debatre o proposar:  mesures de govern o ordenances que afecten 

el col·lectiu i/o proposar-ne de noves. Instar a altres administracions a 

fer-ho. 

- Posicionar-se: redactar posicionaments i manifestos en relació a les 

accions de govern o de l’oposició, així com vers alguna altra 

circumstància o fet que es cregui rellevant. 

- Seguiment: participar en el seguiment de les polítiques públiques de 

l’Ajuntament o instar altres administracions a fer informes. Participar 

en la redacció de plans o projectes, seguir la seva implementació o 

demanar avaluacions o informes de seguiment de tota la feina de 

govern o oposició. 

- Representació:  participar en actes organitzats per l’Ajuntament 

representant el Poble Gitano de Barcelona i  participar en altres 

consells sectorials. 

 

 A continuació, la Maria Rubia, Vicepresidenta del Consell ha fet una 

presentació de les accions desenvolupades pel consell durant els últims 

dos anys. 

 Posteriorment es treballa l’ elaboració d’ una piràmide de preferències 

per establir quines són les necessitats de les persones gitanes a 

Barcelona  detectades per les entitats participants i que consideren que 

cal abordar en el si del CMPG i es promou el debat intern per arribar a 

acords sobre quines són prioritàries. 

 

Com a resultat final es defineixen tres línies d’actuació sobre les que 

definir les  prioritats  pel 2018: l’ antigitanisme, la visibilitat i la 

educació / formació.  
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Amb tota la informació recollida les entitats  organitzen l´adequació 

d’aquestes idees a l’estructura de participació i desenvolupament del 

Consell Municipal  (tot i així han sorgit altres propostes a  tenir en 

compte durant aquest any o  que seran prioritàries en els propers) 

 

1.  Antigitanisme 

 

 El Pla contra l’Antigitanisme i l’Informe de seguiment de l’Estratègia Local amb 

el Poble Gitano. Dins el marc d’acció dels CM: 

 

- Posicionament: 

 

 Demanar una normativa urbana sobre els delictes d’odi, en 

especial el que afecta al poble gitano. Aquesta ha 

d’incloure un marc jurídic contra l’antigitanisme 

contemplant sobretot la  “guetització “de l’educació i que la 

càrrega estigui sobre l’agressor i no la víctima.  

 

 

- Debatre: 

 

 Sobre la redacció de la normativa proposada 

 Sobre la creació de l’oficina contra la discriminació o la 

creació d’un especialista jurídic gratuït pels  delictes d’odi 

contra el poble gitano. 

 

- Seguir: 

 

 La creació del Pla contra l’Antigitanisme de forma molt 

activa i com a prioritat. Creació d’un grup de treball. 

 Seguir l’informe de seguiment de l’estratègia per la inclusió 

i elaborar una avaluació interna 

 Creació d’un grup de treball sobre el discurs polític de 

l’ajuntament sobre el poble gitano. 

 

- Representació: 

 

 Creació d’un festival de cinema contra l’antigitanisme 

 Creació de xerrades o formacions sobre antigitanisme. 
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2. Visibilitat 

 

- Debatre i proposar: 

 

 Debatre i consensuar quina és la imatge que es vol 

transmetre sobre el Poble Gitano. 

 Proposar estratègies, mitjans, accions, per visibilitzar el 

treball i la contribució de les entitats gitanes per a la millora 

de la convivència.  

 Proposar mesures de sensibilització de les persones 

treballadores municipals al voltant del Poble Gitano. 

 Proposar mesures de sensibilització orientades als mitjans 

de comunicació al voltant del Poble Gitano.  

 Debatre una proposta per a la creació d’un Observatori de 

mitjans que fiscalitzi el tractament del Poble Gitano.  

 Debatre i proposar mesures que fomentin la participació 

d’entitats gitanes en els òrgans de participació com Centre 

Cívics. 

 Estar presents en els debats de ciutat.  

 

- Posicionar-se: 

 

 Emetre un posicionament, manifest, etc. Sobre la imatge 

consensuada, els valors, etc, del Poble Gitano.   

 Posicionar-se en favor d’un treball transversal de la 

visibilització del Poble Gitano. 

 Posicionar-se sobre com es proposa el treball de 

visibilització del Poble Gitano en la Estratègia Local.   

 

- Seguiment i Avaluació: 

 

 Seguiment sobre el treball de visibilització del Poble Gitano 

en la Estratègia Local.   

 

- Representació: 

 No hi ha propostes.  
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3. Educació/formació 

 

- Debatre i proposar: 

 Debatre i proposar accions capacitadores en relació a la 

Comunitat Educativa en competències interculturals. 

 Debatre i proposar mesures i mecanismes per participar de 

l’avaluació de la política educativa municipal. 

 Proposar accions a escoles i espais d’educació no-formal 

que incloguin i sensibilitzin al voltant de les qualitats del 

Poble Gitano. 

 

- Posicionar-se: 

 

 Emetre posicionament sobre la visió de l’educació a la 

ciutat des de la perspectiva del Poble Gitano, posant 

especial èmfasi en les escoles Gueto/Segregades.  

 

- Seguiment: 

 

 Seguiment dels projectes de centres educatius amb 

accions interculturals al voltant del Poble Gitano. 

 Seguiment de les avaluacions dels centres escolars. 

 

- Representació: 

 Participar en l’elaboració de les polítiques municipals 

d’educació per aportar la visió del Poble Gitano.  

 

Les accions prioritzades per les entitats queden englobades en el marc dels 

eixos d’ antigitanisme i visibilitat 

.  

En l’àmbit de l’antigitanisme es destaquen dos línies d’acció: 

 

- Demanar posicionaments explícits a l’Ajuntament vers l’abordatge del 

gitanisme a la ciutat. 

 

- Establir mecanismes de seguiment de les actuacions de l’Ajuntament en 

relació a l’antigitanisme. Específicament, vers l’avaluació de l’Estratègia  

          d’inclusió del poble gitano durant el 2017 i el Pla contra l’antigitanisme 

pel 2018. 
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En l’àmbit de la visibilitat : 

 

- Debatre i consensuar una proposta d’imatge/idea sobre el Poble Gitano 

que reflecteixi la seva cultura, història i singularitats diverses.  

 

- Posicionar-se sobre com és exposada o invisibilitzada la realitat del 

Poble Gitano, en contrast amb la identitat proposada.  

 

Conclusions 

 

 Les actuacions prioritàries per les associacions del CMPG són elaborar 

posicionaments en vers 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 per la inclusió, 

fent un grup de seguiment que pugui implicar-se activament. 

 

 Es veu la necessitat d’incorporar altres entitats en el Consell. 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. 

 

 Els participants entenen 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 . 

Aquesta mancança pot dificultar la definició de l'organització del mateix 

Consell així com d'un pla de treball del mateix. 


