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EL CONSELL MUNICIPAL DEL POBLE GITANO  
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• Accions i activitats vinculades a la millora del benestar i la 

qualitat de vida de la ciutadania gitana 
Que promou 

• 2 Plenaris anuals 

• Les comissions executives 

• Grups de treball (Diades i Estratègia amb el Poble Gitano) 

• Altres iniciatives que es consideren adients al 

desenvolupament de les seves funcions 

Com 
s’organitza 

Sessió Plenària Consell Municipal Poble Gitano 
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Plenaris 

 

• 1a sessió: 14 de 
juny  

 

• 2a sessió: 19 de 
desembre 

Comissions 

executives 

 

• 10 reunions 
realitzades  

Grups de treball 

 

• 8 d’abril 2017 i 
2018 

 

• Estratègia Local 
amb el Poble 
gitano 

 

• 5 de novembre  

Jornada de Treball 
Intern CMPG 

 

• Sessió de treball 
duta a terme el 2 
de desembre del 
2017 

REUNIONS REALITZADES 



ACTES REALITZATS 
 

Commemoració 8 d’abril Diada Internacional 
del Poble Gitano 

Activitats realitzades entre el 29 de març i el 7 d’abril: 

 10 punts d’informació al carrer amb activitats familiars, 

exposició i/o tallers 

 Posada de la bandera/penó del Poble Gitano a la 

balconada de l’Ajuntament i actuació musical  

 DAS PATIV: acte i representació institucional a l’Arc de 

Triomf amb actuacions musicals i tallers 

 Il·luminació de les fonts de Montjuïc amb els colors de la 

bandera i música Gelem, Gelem 

 Entrega del Premi IV Concurs fotogràfic 8 d’abril 
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ACTES REALITZATS 
 

Dia Internacional de la Llengua Romaní 
 

5 de novembre 
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  Exposició Romaní Chib. La llengua universal 

 

 

 Cinefòrum: projecció de la pel·lícula Papusza 

i taula rodona sobre la situació de la llengua 

romaní a Europa 
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ACTES REALITZATS 
 

Jornada de treball intern del CMPG  
 

2 de desembre 
 

Espai de reflexió i debat sobre les competències, 

objectius, funcions i prioritats com a òrgan de 

participació, conduït per dinamitzadors externs al 

CMPG i amb el suport de la Direcció de Drets de 

Ciutadania i Diversitat i l’Àrea de Participació de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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ACCIONS IMPULSADES 
 

 Aprovació en Comissió de Presidència de la Declaració 

Institucional sobre la inclusió de la història del Poble Gitano 

al currículum escolar (22 de juny del 2017) 

 

 Comunicats del CMPG:  
 

 Comunicat en rebuig a les declaracions d’odi fetes per 

l’eurodiputada del partit ultradretà i xenòfob Lliga Nord 

Mara Bizzotto 

 Concentració al Consolat d’Itàlia a Barcelona i reunió 

amb el cònsol. Comunicat en rebuig i condemna a 

l’incendi d’una caravana amb una família gitana Roma 

 Comunicat en relació als atemptats comesos a la ciutat 

de Barcelona i la localitat de cambrils 

 Comunicat del CMPG en relació a les actuacions 

policials de l’1 d’octubre 

. 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 
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