
 
  
 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
barcelona.cat/dretsidiversitat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLUITAR CONTRA L’ANTIGITANISME 

AMB LES EINES DE LA 

INTERCULTURALITAT 
 



 
 
 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
barcelona.cat/dretsidiversitat 

 
 
 

 
 

1 

 
Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

 

LLUITAR CONTRA L’ANTIGITANISME AMB LES EINES DE LA 

INTERCULTURALITAT 

 

1. L’antigitanisme a l’Estratègia Local amb el Poble Gitano    2 

1.1. Què és l’antigitanisme i com està recollit a l’Estratègia?    2 

1.2. La lluita contra l’antigitanisme       5 

1.3. El marc legal de la lluita contra l’antigitanisme 10 

 
2. Enfocament intercultural i Poble Gitano        13 

2.1. Les dimensions de l’enfocament intercultural 13 

2.2. La incorporació de la mirada intercultural en les polítiques públiques 14 

 
3. Procés consultiu i participatiu 15 

 
4. Objectius i línies d’actuació 18 

 

 
ANNEXOS 27 

 

 

 

 

 



 
 
 
Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat 
barcelona.cat/dretsidiversitat 

 
 
 

 
 

2 

 
Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

 

1. L’ANTIGITANISME A L’ESTRATÈGIA LOCAL AMB EL POBLE GITANO 

 

1.1. Què és l’antigitanisme i com està recollit a l’Estratègia 

 

L’Estratègia Local amb el Poble Gitano és un document aprovat al març de 2015, fruit 

d’un treball d’interlocució i participació que recull més de 80 mesures i iniciatives amb 

l’objectiu compartit de donar suport a la inclusió de les comunitats gitanes de la ciutat. 

L’Estratègia s’alineava també amb iniciatives a nivell europeu que buscaven millorar la 

qualitat de vida i les condicions del poble gitano arreu del continent.  

 

Així, l’Estratègia recollia sis objectius específics: 

 

- Reduir les desigualtats i promoure oportunitats en l’educació formal i no formal 

- Reduir les desigualtats i promoure oportunitats en l’àmbit laboral 

- Reduir les desigualtats i promoure oportunitats en l’àmbit de l’habitatge i la gestió 

territorial de l’hàbitat 

- Consolidar i promoure el benestar personal i familiar 

- Coordinar l’acció intramunicipal i supramunicipal 

- Posar en valor la cultura gitana i aportar la mirada gitana a la ciutat 

 

Cap dels objectius recollia de manera explícita la lluita contra l’antigitanisme, malgrat 

ser un dels aspectes que, segons la pròpia Estratègia preocupa al 56% de les persones 

que van participar del procés i estar present en moltes de les accions que en formen 

part. A més, l’antigitanisme ha estat prioritzat per les entitats del Consell Municipal del 

Poble Gitano i ha quedat recollit al Programa d’Actuació Municipal. Aquest document, 

per tant, s’emmarca en el desenvolupament natural de l’Estratègia, donant compliment 

al seu sisè objectiu. 
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Passem ara a intentar conceptualitzar el terme. Malgrat que actualment no hi ha una 

definició d’antigitanisme” que sigui acceptada àmpliament per la societat civil, les 

institucions públiques i l’acadèmia fa anys que aquest terme s’utilitza en tots aquests 

àmbits per a referir-se al tipus de racisme específic que s’exerceix cap al Poble Gitano. 

El Consell d’Europa, a partir de la definició del defensor de drets humans Valeriu 

Nicolae, s’hi refereix com “una forma específica de racisme dirigida contra els gitanos, 

una ideologia basada en la superioritat racial, una forma de deshumanització i de 

racisme institucional alimentada per la discriminació històrica, que s’expressa, entre 

d’altres formes, mitjançant la violència, el discurs d’odi, l’explotació, l’estigmatització i la 

discriminació més punyent”. 

 

Des de l’Ajuntament de Barcelona prenem com a definició de referència la proposada 

per la coalició d’organitzacions que treballen per reivindicar la igualtat de drets per al 

Poble Gitano i que s’apleguen a l’Aliança Contra l’Antigitanisme:  

 

“L’antigitanisme és un dispositiu de dominació històricament construït, un racisme 

persistent i quotidià contra els grups socials identificats sota l’estigma “gitano” o altres 

termes relacionats, i incorpora: 

 

1. Una percepció i descripció homogeneïtzadora i essencialista d’aquests grups  

2. L’atribució de característiques específiques i diferencials 

3. Estructures socials de discriminació i pràctiques violentes cap a aquestes 

persones les quals tenen com a conseqüència l’ostracisme i la degradació, així 

com la reproducció de desavantatges estructurals” 

 

D’aquesta definició es desprenen una sèrie de característiques especialment 

importants i inherents a l’antigitanisme. En primer lloc, l’antigitanisme és un fenomen 

sostingut al llarg de la història que no té un contingut fixe sinó que s’ha anat ajustant i 

reajustant amb els canvis socials, econòmics i polítics, essent sempre present. 
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En segon lloc, l’antigitanisme es tracta d’un fenomen estructural i, com en altres formes 

de racisme, les seves pràctiques discriminatòries parteixen de la construcció ideològica 

d’una alteritat. El procés d’alterització del Poble Gitano el segrega i a més també 

genera jerarquies de subjectes de drets. Els i les gitanes no només no són considerats 

diferents sinó que també inferiors i per tant no mereixen el mateix tracte, podent-los 

negar els seus drets de forma política i moralment justificada a partir d’aquests 

deshumanització. 

 

Sovint al Poble Gitano no se’l considera part de la comunitat nacional en el discurs 

social i polític, facilitant el seu tracte desigual i deixant-lo en una posició propicia per a 

la seva instrumentalització. A partir d’aquesta exclusió és fàcil argumentar que no se’ls 

garanteixin els seus drets com un membre més de la societat, i que quan s’actua sobre 

la seva comunitat es percebi com un acte caritatiu o de subvenció. 

 

És important remarcar la naturalesa sistèmica i estructural de l’antigitanisme, tant per la 

seva forma de funcionar com pels efectes que genera. L’antigitanisme impregna les 

institucions, els conceptes culturals i les estructures de poder de les societats europees 

i es tradueix en múltiples estrats de discriminació durant tota la vida d’una persona. I les 

institucions, aquelles que són les responsables de garantir els drets, pel propi 

antigitanisme sovint són incapaces de cobrir el mateix nivell de protecció a les persones 

gitanes que a les no-gitanes.  

 

Una mostra de que l’antigitanisme és estructural és el fet que la desigualtat també es 

reprodueix en les estructures de poder. El Poble Gitano ocupa un estrat baix en termes 

materials, polítics i culturals, limitant les seves possibilitats de progressar 

econòmicament o participar en els processos polítics de presa de decisions, però 

també de qüestionar en l’àmbit públic el seu estatus inferior.  

 

Una tercera característica de l’antigitanisme és que a la construcció que es fa del 

col·lectiu gitano se li atribueix un imaginari de manera que la discriminació no 
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s’exerceix sobre una persona o un col·lectiu que comparteixen una sèrie de 

característiques sinó que ho fa sobre la projecció inventada d’uns trets compartits que 

presumptament divergeixen d’allò comú, negant d’aquesta forma el reconeixement de 

la dignitat individual o col·lectiva de les persones afectades. 

 

La construcció que es fa del Poble Gitano implica que els i les gitanes no són 

suficientment civilitzades, ja que no comparteixen o no accepten les normes de la 

societat dominant o bé no les tenen interioritzades, ni les tindran mai. La cerca de 

trencaments o potencials vulneracions d’aquestes normes és una forma habitual de la 

justificació de l’antigitanisme. 

 

En quart i darrer lloc, l’antigitanisme té caràcter polièdric i compta amb una àmplia 

varietat de pràctiques discriminatòries que tenen formes i intensitats diferents –totes 

elles importants per igual–, des d’insults en la quotidianitat fins al racisme institucional 

passant pel tractament en els mitjans de comunicació, però que parteixen d’un origen 

compartit.  

 

En aquest sentit podem trobar múltiples pràctiques i expressions d’antigitanisme, tant 

ideològiques com d’accions, que es poden estructurar en diferents dimensions tal i com 

proposa l’Aliança Contra l’Antigitanisme: Exercides des de la ultradreta a posicions 

polítiques de tot tipus; amb estereotips negatius i positius (romàntics, folkloritzants, 

etc.); amb objectius malintencionats i benintencionats (paternalistes) i des de la negació 

del antigitanisme a la sobreacceptació de responsabilitats sense contribuir a combatre’l 

en el marc de les pròpies possibilitats. 

 

 

1.2. La lluita contra l’antigitanisme 

 

La discriminació i la persecució del Poble Gitano s’allarga des de fa centenar d’anys a 

Europa, però el terme “antigitanisme” és un neologisme d’ús relativament novell i no es 
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veu reflectit en els textos legals. Per contra, en l’àmbit polític i de la gestió de polítiques 

socials fa uns pocs anys que algunes administracions l’han introduït impulsat per 

l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, l’Agència de Drets 

Fonamentals de la UE i, en particular, pel Consell d’Europa. 

 

La Recomanació de Política General número 13 sobre la Lluita contra l’antigitanisme i 

la discriminació contra els gitanos de la Comissió Europea Contra el Racisme i la 

Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa adoptada el 2011 és un referent per a abordar 

l’antigitanisme de forma integral. El document fa una sèrie de recomanacions als estats 

membres per combatre l’antigitanisme en diferents àmbits. 

 

La Unió Europea va emprar per primer cop el terme en un document oficial en una 

resolució del Parlament Europeu el 2005, reiterada el 2015, mentre que la Comissió 

Europea no ho va fer fins el 2015 en el document sobre l’Aplicació del Marc Europeu 

d’Estratègies Nacionals d’Inclusió dels Gitanos. L’any següent, en motiu del Dia 

Internacional del Poble Gitano del 2016, la Comissió Europea va publicar una 

declaració on per primer cop es mostrava explícitament a favor de treballar per eliminar 

el creixement de l’antigitanisme. 

 

En l’àmbit de Nacions Unides, la Relatora especial per a qüestions de les minories, Rita 

Izsák, va redactar l’estudi “Situació dels drets humans dels gitanos al món, amb un 

enfocament particular en el fenomen de l’antigitanisme” el 2015.  En aquest informe es 

manifesta que l’antigitanisme és un fenomen global i que no es pot considerar un 

fenomen aïllat o causal. El document proposa 4 eixos per treballar contra l’increment de 

l’antigitanisme a nivell mundial: la prevenció contra la violència vers les minories 

ètniques, la protecció i promoció de la identitat gitana, la igualtat i no discriminació i, 

finalment, el dret a la participació de forma efectiva.  

 

Actualment, a nivell estatal no existeix cap legislació ni política pública específica sobre 

l’antigitanisme. De fet, malgrat haver ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i 
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Polítics o altres instruments internacionals de referència de les minories –com la 

Declaració sobre els Drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o 

ètniques, religioses o lingüístiques (1993) o la Declaració sobre el dret al 

desenvolupament (1986)–, a diferència d’altres estats europeus, l’Estat espanyol no 

reconeix el Poble Gitano com a una minoria nacional dificultant el reconeixement 

efectiu dels seus drets polítics, culturals i econòmics. Tot i així, això no va ser un 

impediment per a que el 2011 s’adoptés l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de 

la Població Gitana a Espanya 2012-2020”. 

 

A Catalunya el Govern de la Generalitat impulsa el Pla Integral del Poble Gitano a 

Catalunya (PIPGC), que compta ja amb la seva quarta edició (2017-2020). Aquest és 

un conjunt d’accions afirmatives enfocades a  aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat 

gitano i de les seves famílies, a millorar les condicions de treball, salut i habitatge de la 

comunitat gitana de Catalunya, i a promoure el reconeixement i el respecte de la cultura 

gitana com a part de la identitat catalana, superant així els estereotips i prejudicis en 

vers el Poble Gitano. 

 

Es constata doncs que tant a nivell estatal com nacional les principals polítiques 

públiques en relació el Poble Gitano tenen com a objectiu la seva inclusió social. En 

aquests casos la lluita contra la seva discriminació no és un objectiu principal sinó que 

entenen que deriva dels eixos de treball que plantegen, com és el cas del PIPGC, o és 

una de les línies d’actuació complementàries que hi estan relacionades, tal i com 

planteja l’Estratègia a l’àmbit estatal.  

 

L’antigitanisme no és producte de les condicions de pobresa en les quals han de viure 

moltes persones gitanes, o el resultat de les característiques comunes que se les 

atribueix, sinó que l’antigitanisme genera i aprofundeix en les causes d’aquesta 

situació. Així doncs no n’hi ha prou amb treballar amb el Poble Gitano per la seva 

inclusió en l’ampli exercici dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes, sinó que cal 
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fer-ho també amb el conjunt de la societat per a eradicar totes les pràctiques 

discriminatòries que ho impedeixen. 

Un dels reptes principals que afronten avui les administracions locals és garantir els 

drets de ciutadania als seus ciutadans i ciutadanes. Per a contribuir-hi, Barcelona 

aposta, entre altres mirades, per un doble enfocament, l’enfocament de drets humans i 

l’enfocament intercultural.  

 

L’enfocament de drets humans posa l’èmfasi en el fet que el reconeixement dels drets 

de la ciutadania sovint queda limitat a grans declaracions de principis però no aborda 

de manera integral les obligacions que d’aquest reconeixement se’n deriva. Barcelona, 

tal com recull el programa Barcelona Ciutat de Drets, assumeix les seves obligacions 

pel que fa al respecte, la protecció i la garantia dels drets de totes les persones que hi 

resideixen. Així mateix, l’enfocament de drets humans es basa en la utilització dels 

estàndards internacionals de drets humans com a guia per la planificació de polítiques 

públiques. 

 

Pel que fa a l’enfocament intercultural, aquest suposa el reconeixement de la diversitat 

des de plantejaments de coneixement, d’interacció positiva, de participació i de no 

discriminació. Assolir una inclusió real és reconèixer que les nostres societats són 

plurals i diverses i, per tant, cal garantir que es respecti, valori i apreciï la diferència 

sense que suposi deixar de ser iguals en drets i obligacions. L’enfocament intercultural 

supera els paradigmes multiculturals de respecte i tolerància entre cultures diverses per 

mirar de promoure la construcció de societats plurals, diverses, justes i cohesionades 

on l’objectiu comú sigui la lluita contra les desigualtats i on el diàleg a fomentar no sigui 

entre diferents cultures sinó entre persones de diferents cultures.  

 

Per altra banda, l’enfocament intercultural busca esbrinar i revertir les causes profundes 

que expliquen les discriminacions fruit dels prejudicis i els estereotips basats en la 

manca de coneixement i en les pors arrelades i atàviques de construcció de l’alteritat. 

Les mirades negatives i de superioritat envers aquell que és percebut com a diferent es 
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troben sovint en l’arrel de les actituds discriminatòries, i l’antigitanisme, com hem vist, 

n’és un exemple clar. 

 

Tal i com hem apuntat a l’apartat anterior, el març de 2015 es va aprovar l’Estratègia 

local amb el Poble Gitano de Barcelona que recull objectius i accions per promoure la 

inclusió, la cohesió social,  la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de 

la igualtat i la no-discriminació a la ciutat. Amb aquesta estratègia l’Ajuntament vol 

reduir desigualtats i promoure oportunitats pel Poble Gitano en diferents àmbits 

(educació formal i no formal, laboral, habitatge i salut), consolidar i promoure el 

benestar personal i familiar, coordinar accions dins la ciutat i amb altres municipis i 

posar en valor la cultura gitana. 

 

L’Estratègia local és un document valuós  i les accions que es desgranen dels seus 

objectius s’han anat executat de forma continuada des de la seva adopció. Malgrat 

això, la lluita contra l’antigitanisme no hi té un paper central. Aquesta és una mancança 

que calia resoldre ja que si l’administració té la responsabilitat de no promoure ni 

reforçar estereotips que poden propiciar intolerància i discriminació, també té l’obligació 

de prendre mesures per impedir-les. Amb aquesta política pública l’Ajuntament de 

Barcelona aposta per la interculturalitat com a eina per combatre l’antigitanisme. 

 

Davant del coneixement d’una situació de vulneració de drets de les persones gitanes, 

la inacció de les administracions és també una forma d’antigitanisme. L’Ajuntament de 

Barcelona, com una de les administracions responsable de respectar i protegir els drets 

humans, es proposa i es compromet a combatre la discriminació al Pobla Gitano des 

del seu àmbit competencial i el treball dels seus serveis i òrgans municipals, des dels 

enfocaments intercultural i de drets humans. 
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1.3. El marc legal de la lluita contra l’antigitanisme 

 

Segons el dret internacional i europeu, una discriminació és tota diferència de tracte 

basada en motius prohibits que no tinguin una justificació objectiva o raonable, tal com 

es desprèn del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, del Pacte Internacional de 

Drets Econòmics, Socials i Culturals o del Conveni Europeu per a la Protecció dels 

Drets Humans i les Llibertats Fonamentals.  

 

La discriminació malmet l’exercici en termes d’igualtat d’altres drets humans, com el 

dret al treball, a l’educació, a la salut, etc. La discriminació més evident és aquella que 

es duu a terme de forma directa, tot i que cal establir mecanismes per tal d’evitar les 

discriminacions indirectes, menys palpables però igual de perjudicials. Entenem com a 

discriminació indirecta quan una llei, un procediment o una pràctica aparentment 

neutres suposen un desavantatge desproporcionat o tenen un efecte diferenciat en un 

grup determinat sense que existeixi una justificació objectiva o raonable per a dur-la a 

terme.  

 

En el cas de l’antigitanisme la discriminació es manifesta per raons d’origen ètnic i 

culturals i, a més, s’hi poden sumar altres motivacions discriminatòries com, per 

exemple, de gènere. En aquest cas cal explorar la transversalitat del gènere en la 

intersecció dels diversos eixos de desigualtat i discriminació que fomenta 

l’antigitanisme i dirimir com aquesta es manifesta d’una forma específica sobre les 

dones. 

 

Les accions i actituds discriminatòries cap als i a les membres del Poble Gitano 

conculquen el dret a la igualtat i a la no discriminació. En el cos normatiu de drets 

humans, d’obligat compliment per part dels diferents nivells d’administració sobre els 

que tenen ascendència, existeixen diversos instruments jurídics de prevenció de 

vulneracions i de garantia d’aquest dret. 
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Tant la Declaració Universal dels Drets Humans, com els dos Pactes Internacionals que 

la desenvolupen, contenen el dret a la igualtat en el seu articulat. En concret, aquests 

textos expressen que tots els drets humans s'han de gaudir "sense cap discriminació 

per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra 

índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra 

condició social" (art. 2 del PIDCP i del PIDESC). 

 

Aquest precepte general d'igualtat és sovint interpretat com un principi que ha 

d'impregnar la resta de drets, de tal manera que no constitueix un dret en si mateix, 

sinó una obligació de comportament, de manera de fer i que per tant s'ha d'aplicar 

sempre respecte els altres drets humans. El dret a la salut, el dret a l'educació o el dret 

a la tutela judicial efectiva, per exemple, s'han de poder exercir sense cap tipus de 

discriminació. 

 

Com a principi fonamental dels drets humans, la discriminació és protagonista de fins a 

tres instruments internacionals de protecció, on cal destacar la Convenció Internacional 

sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (de 1965, ratificada per 

l'Estat Espanyol el 1983 i per tant jurídicament vinculant per Barcelona). Segons el seu 

article 1 l'expressió "discriminació racial" es refereix a "tota  distinció, excloent, 

restricció o preferència basada en motius de raça, color, o origen nacional o ètnic que 

tingui per objecte o per resultat anular o menyscabar el reconeixement, gaudi o 

exercici, en condicions d'igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les 

esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida 

pública". Per tant, aquesta definició inclou les manifestacions que es desprenen de 

l’antigitanisme. 

 

La Convenció també recull en el seu article 4 la prohibició explícita de tota manifestació 

d'odi. I en aquest, juntament amb el 6, es regulen en l’àmbit internacional les mesures 

de garantia pel que fa a crims o delictes d'odi, i on s'encabeixen en aquest cas, els 

crims o delictes contra les persones membres del Poble Gitano. En l’àmbit de la 
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prevenció, en l'article 7 de la Convenció es manifesta que cal "prendre mesures 

immediates i eficaces, especialment en les esferes de l'ensenyament, l'educació, la 

cultura i la informació, per combatre els prejudicis que condueixin a la discriminació 

racial i per promoure la comprensió, la tolerància i l'amistat entre les nacions i els 

diversos grups racials o ètnics". 

 

Cal destacar un altre document internacional que, tot i no ser vinculant, recull el llistat 

de mesures més complet que hi ha fins la data per la lluita contra la discriminació, la 

Declaració de Durban (2001) i el seu Pla d'Acció. Aquest pla conté 219 mesures, de 

concreció variable, per combatre el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i altres 

intoleràncies relacionades.  

 

En l’Annex al final d’aquest document es pot trobar un recull de la legislació 

internacional, europea, estatal, nacional i de Barcelona referent al dret a la igualtat i a la 

no discriminació, així com a l’antigitanisme. 
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2. ENFOCAMENT INTERCULTURAL I POBLE GITANO 

 

2.1. Les dimensions de l’enfocament intercultural 

 

Tal i com defineix el propi Pla Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, 

la mirada intercultural pren com a punt de partida la constatació d’una realitat social i 

cultural diversa. Incorporar la mirada intercultural a la tasca diària implica contribuir al 

canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es 

donen envers determinats col·lectius pertanyents a cultures minoritzades. 

 

La perspectiva intercultural exigeix la incorporació de persones d’orígens diversos als 

debats i les reflexions que configuren la nostra ciutat i la nostra societat, debats que 

són continuats i permanents. La construcció social és un procés que no s'acaba mai, 

que ha d’escoltar i tenir presents totes les mirades i totes les persones des d’una 

perspectiva d’igualtat de drets i oportunitats. 

Treballar des d’aquest enfocament implica tenir en compte els principis de: 

reconeixement de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg 

intercultural, en l’àmbit de la ciutat, de districte i de barri. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconeixement 

de la diversitat 

Igualtat de drets 

i equitat 
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L’aposta per aquest model implica entendre la interculturalitat com un procés 

transformador, en canvi permanent, flexible i amb una important capacitat d’adaptació 

als contextos, a la contingència actual, etc. Com a procés transformador, implica que 

vol un canvi profund en les relacions que hi ha en els diferents àmbits de la ciutat, i per 

tant, ha de ser capaç d’anar més enllà del mer intercanvi entre cultures. 

 

Ha de promoure el diàleg crític, és a dir, un veritable diàleg intercultural en què els 

coneixements, els sabers, les visions, els valors de tots els veïns i veïnes s’incorporin 

en un intercanvi d’igual a igual en la construcció conjunta d’un model de ciutat, i a més 

ha de qüestionar les arrels de les possibles relacions de desigualtat i de poder. Ha 

d’intentar incidir en aquelles estructures generadores de vulneracions de drets i de 

desigualtats i en les formes de poder colonial encara presents en la nostra societat.  

 

 

2.2. La incorporació de la mirada intercultural en les polítiques públiques 

 

L’aplicació d’aquest enfocament a les polítiques públiques amb el poble gitano implica 

la redefinició i reclassificació de les mateixes seguint aquest tres principis. Així, cal fer 

l’exercici de revisar les diferents polítiques i analitzar-les segons tinguin un pes més 

important en l’objectiu de reconeixement i posada en valor del poble gitano, en la lluita 

contra la discriminació i per la igualtat de drets o en la interacció i el diàleg intercultural. 

Per tal de dur a terme aquest anàlisi, es va decidir engegar un procés consultiu i 

participatiu que s’explica al proper punt del document i es van elaborar unes línies 

d’actuació seguint 3 objectius específics que es veuran més endavant. 
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3. PROCÉS CONSULTIU I PARTICIPATIU 

 

Aquesta document neix de la necessitat de reforçar l’Estratègia local amb el Poble 

Gitano de Barcelona, aprovada el març de 2015, i que no comptava amb la lluita conta 

l’antigitanisme com un dels seus eixos principals. 

 

El procés d’elaboració del document parteix en primera instància d’un document inicial 

de treball de Pedro Aguilera, consultor d’àmplia experiència en relació el Poble Gitano, 

així com de la necessitat expressada pels i les membres del Consell Municipal del 

Poble Gitano de donar un marc més ampli a la feina feta fins aleshores. 

 

En l’elaboració d’aquesta política pública s’ha comptat amb la participació de diferents 

persones i col·lectius. Com no pot ser d’una altra forma, ha estat cabdal el paper dels 

barcelonins i barcelonines d’ètnia gitana, haguessin nascut o no a la ciutat.  

 

Per posar fil a l’agulla es va traçar un procés consultiu amb la participació de persones 

a títol individual, expertes en interculturalitat i drets humans, òrgans de representació, 

teixit associatiu i d’altres agents socials de la ciutat. Les aportacions dels diferents 

actors es van recollir en sessions grupals o a través d’entrevistes individuals, segons 

cada cas. 

 

La informació i les contribucions recollides en el procés consultiu han estat valuoses i 

necessàries a l’hora de formular les accions que es desprenen dels objectius del 

document. Les principals  línies de treball s’han englobat en els àmbits del 

reconeixement de la riquesa de la cultura i la història del Poble Gitano, del diàleg 

intercultural i de la lluita contra l’antigitanisme i la garantia dels drets de les persones 

gitanes, com qualsevol ciutadà o ciutadana de Barcelona. 

 

El procés consultiu ha tingut tres vessants: butlletes de consulta a la ciutadania, 

entrevistes individualitzades i grups de discussió en grups.  
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En primer lloc, per tal d’arribar en el procés consultiu a ciutadans i ciutadanes a títol 

individual, especialment de persones gitanes, es va obrir la possibilitat de donar el seu 

parer a través d’unes butlletes d’opinió. La ciutadania va trobar aquestes butlletes en 

les 20 parades dels punts d’informació muntades en 6 districtes de la ciutat –Sants-

Montjuïc, Gràcia, Sant Martí, Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu– durant 12 dies en 

el marc del Dia Internacional del Poble Gitano, el 8 d’abril. 

 

Les butlletes plantejaven qüestions obertes per tal que les persones participants 

poguessin fer les aportacions que creguessin convenients amb llibertat. Van participar 

453 persones, de les quals 199 (43,92%) s’identificaven com a membres del Poble 

Gitano. 

 

En segon lloc, es van dur a terme entrevistes a persones expertes de diferents àmbits. 

Aquestes van aportar informació i el seu punt de vista de determinats sectors 

relacionats amb la discriminació cap a les persones d’ètnia gitana, o sobre 

l’antigitanisme en general, així com el seus coneixements sobre el poble gitano. Les 

entrevistes van ser individualitzades, amb una primera part dirigida i una segona 

d’oberta. 

 

En total es van entrevistar 14 persones, de les quals 9 dones i 5 homes, expertes en 

els àmbits de la interculturalitat, Poble Gitano, polítiques socials, discriminació, 

antigitanisme, drets humans, etc. Les persones entrevistades duen a terme la seva 

tasca en diferents àmbits de treball, tals com l’associatiu, l’acadèmic, la incidència 

política, institucions públiques, etc. en diversos àmbits territorials: municipal, nacional, 

estatal i europeu. 

 

En tercer lloc es van dur a terme sessions de treball en grup. Es va treballar per formar 

grups el més diversos possibles, per tal d’assolir la major representativitat del col·lectiu 

i es va vetllar especialment per una assistència paritària de gènere. Prèviament a 

algunes de les trobades, quan era possible, els i les participants rebien un document 
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explicatiu que ajudava a centrar la temàtica i a preparar les aportacions per a aprofitar 

més la sessió. Després de cada sessió es feia el buidatge de la informació i de les 

propostes rebudes. 

 

Es van realitzar un total de 10 grups: Joves, promotors i promotores escolars, dones, 

migrants de l’Europa de l’Est, migrants galaicoportuguesos, entitats defensores de drets 

humans, grups de districte o barri (Hostafrancs, Gràcia i Sant Andreu), tècniques del 

SISFA Rom, tècnics i tècniques de serveis municipals. Van participar-hi un total de 85 

persones de les quals 55 són dones i 30 homes. 

 

A partir de tota la informació obtinguda en el procés consultiu, que es va desenvolupar 

de març a juliol de 2018, i d’una tasca de recerca documental es proposen tres 

objectius generals i vuit d’estratègics. D’aquests en sorgeixen un seguit de línies 

d’actuació que seran les encarregades de desenvolupar-los i executar-los. 
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4. OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ 

 

Objectiu General 1. Combatre l'antigitanisme com la forma de discriminació cap 

al Poble Gitano 

 

OE 1.1. Visibilitzar l'antigitanisme com una forma de discriminació cap a les 

persones gitanes 

 

1.1.A.- Elaboració de materials de sensibilització contra l'antigitanisme amb exemples 

de pràctiques discriminatòries quotidianes 

 

S’elaboraran recursos de sensibilització on es posi de manifest quines són les accions 

de l’antigitanisme amb les quals es creuen en el dia a dia les persones membres del 

Poble Gitano. En aquests materials es podran constatar els diferents nivells i àmbits de 

discriminació i ajudaran a reflexionar sobre la qüestió tant a la població gitana com a la 

resta de la ciutadania. Es tindrà molt present la feina feta en aquest àmbit per diferents 

entitats gitanes i de lluita contra el racisme. 

 

1.1.B.- Sensibilització a les comunitats gitanes sobre els seus drets i els mecanismes 

de garantia disponibles 

 

En col·laboració amb les entitats del Poble Gitano de la ciutat s’empraran eines de 

sensibilització i es crearan materials específics destinats principalment a les persones 

gitanes per donar informació sobre els drets de ciutadania i quins són els mecanismes 

per a garantir-los, per tal de lluitar contra la interiorització de la discriminació, vertader 

obstacle per les persones gitanes. 

 

1.1.C.- Col·laboració amb Eurocities per fer Barcelona ciutat referent contra 

l'antigitanisme 
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Eurocities és la xarxa de les grans ciutats europees que constitueix una plataforma per 

compartir idees, intercanviar experiències i elaborar respostes innovadores, en el marc 

d’una realitat i problemàtica comunes. Barcelona n’és sòcia fundadora i una de les 

principals impulsores.  

 

Un dels principals àmbits de treball en els que participa la ciutat és el de les polítiques i 

pràctiques per a la inclusió del Poble Gitano a nivell local, així com sobre l’abordatge de 

la seva discriminació i la garantia en la igualtat d’oportunitats i d’accés als serveis 

públics. 

 

 

OE 1.2.- Prevenir l'antigitanisme a la ciutat 

 

1.2.A.- Formació en identificació i detecció d'antigitanisme per a treballadors municipals 

en contacte amb usuaris, dins el pla de formació de drets humans i diversitat, en 

particular amb GUB. 

 

El deure d’informar sobre la discriminació no només implica a les víctimes potencials, 

sinó molt particularment als treballadors i treballadores de l’administració. En aquest 

sentit, es desenvoluparan formacions per tal de promoure un coneixement aprofundit 

en drets fonamentals que emparen les diferents comunitats ètniques i culturals de la 

ciutat per tal que els i les treballadores municipals siguin capaces d’identificar 

pràctiques pròpies de l’antigitanisme. 

 

En el marc del desplegament del Pla de formació en drets humans i diversitat del 

Programa Barcelona Ciutat de Drets es realitzaran diverses accions formatives sobre 

delictes i discursos d’odi que s’incorporarà al catàleg de formació dels treballadors i 

treballadores municipals. 
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1.2.B.- Proposta de formacions a mestres sobre discriminacions en matèria de delictes 

d'odi, en coordinació amb el Consorci d'Educació de Barcelona i edició de materials 

específics per treballar a l'aula 

 

Es dissenyaran formacions per a docents i recursos per a treballar amb els alumnes 

sobre els diferents tipus de discriminació i quines són les especificitats dels delictes 

d’odi, per tal que es puguin identificar, prevenir i en cas de produir-se conèixer quines 

són les opcions que existeixen per a garantir els drets de les persones que veuen els 

seus drets vulnerats. Col·laboració amb el projecte Escoles per la igualtat i la diversitat. 

 

1.2.C.- Formació específica sobre antigitanisme per a Agents Antirumors de la Xarxa 

Barcelona Antirumors 

 

La Xarxa Barcelona Antirumors és una experiència d’èxit de la ciutat, replicada en molts 

altres municipis arreu. La seva tasca de lluita contra els prejudicis i la rumorologia 

estereotipada contribueix activament a la disminució de les actituds racistes a la ciutat. 

Així com la perspectiva intercultural que fomenta la Xarxa suposa el reconeixement de 

la diversitat des de plantejaments d’interacció positiva i no discriminació.  

 

S’incorporarà al catàleg de la Xarxa Barcelona Antirumors una formació específica 

sobre antigitanisme. Aquesta formació té un efecte multiplicador amb les formacions als 

i a les agents antirumors que es fan periòdicament, així com amb els materials de 

sensibilització que se’n deriven. 

 

 

OE 1.3.- Establir l'OND com l'instrument municipal referent de garantia en la lluita 

contra l'antigitanisme 

 

1.3.A.- Mapeig de les denúncies per antigitanisme a la ciutat en col·laboració i 

coordinació amb la Taula de Serveis d'Atenció a Víctimes de Discriminació 
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A la ciutat hi ha diferents entitats que compten amb serveis d’atenció a víctimes, 

aquestes s’apleguen juntament amb l’Ajuntament de Barcelona a la Taula de Serveis 

d’Atenció a Víctimes de Discriminació. A partir del treball conjunt en la Taula s’obtindrà 

una fotografia sobre els diversos eixos de discriminació que hi ha a la ciutat, entre ells 

l’antigitanisme.  

 

Es considera important comptar amb aquestes projeccions de la realitat de la ciutat per 

tal de poder, d’una banda, combatre-les i prevenir-les, i de l’altra, millorar l’atenció i 

l’acompanyament a les persones que han patit alguna situació de discriminació. 

 

Des de l’OND es treballarà per tal de buscar sinergies entre les diferents entitats que 

compten amb serveis d’atenció a víctimes a la ciutat. Amb el treball conjunt d’aquestes 

es facilitarà l’accés de la ciutadania i la possibilitat de col·laborar, per exemple,  

compartint protocols de derivació de casos, endegant iniciatives compartides o cobrint 

les necessitats formatives que requereixen. 

 

1.3.B.- Col·laboració de l'OND amb les entitats defensores de drets humans i del Poble 

Gitano en l'acompanyament del procés de denúncia de situacions de discriminació i 

aplicació de sancions quan sigui adient. 

 

Una de les tasques de l’OND és rebre les persones que han patit situacions de 

discriminació per tal d’oferir-los una assistència tècnica-jurídica sobre l’experiència de 

vulneració de drets viscuda a través del seu Servei d’Atenció i Assessorament Jurídic. 

L’OND col·labora amb diverses entitats de drets humans, com és el cas de les entitats 

del Poble Gitano, per tal de facilitar el contacte i el seguiment de determinats casos.  
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OE 1.4.- Formalitzar el procés de reparació per la discriminació al Poble Gitano a 

la ciutat 

 

1.4.A.- Sol·licitud institucional de perdó al Poble Gitano per la responsabilitat en la 

discriminació patida durant segles a la ciutat i reconeixement del deute amb les 

comunitats gitanes 

 

El Poble Gitano fa centenars d’anys que està discriminat arreu d’Europa, i els i les 

seves membres que viuen a Catalunya i a Barcelona no en són una excepció. El 

reconeixement del deute amb les comunitats gitanes de la ciutat degut a aquesta 

discriminació, tant per part de persones individuals com del racisme institucional, i la 

sol·licitud del perdó institucional al Poble Gitano és un primer pas per poder avançar 

cap a la cohesió social amb els i les membres de les comunitats gitanes.  

 

 

Objectiu General 2. Reconèixer la diversitat, aportacions i paper del Poble Gitano 

en la construcció de la ciutat  

 

OE 2.1.- Recuperar la memòria històrica del Poble Gitano, especialment la 

viscuda a la ciutat 

 

2.1.A.- Visibilització i explicació de la història del Poble Gitano com a part de la 

memòria col·lectiva de la ciutat: barraquisme, repressió franquista, camps franquistes, 

procesos de gentrificació, etc. Exposició de la història del Poble Gitano a la ciutat en 

col·laboració amb l’ICUB 

 

Sense memòria no hi ha reparació. Per això és necessari donar a conèixer quin ha 

estat el paper del Poble Gitano en la construcció de la ciutat. El Poble Gitano fa 

centenars d’anys que viu a la ciutat i com a membre autòcton cal que la seva història al 

llarg de diferents episodis, també els recents, sigui coneguda per la ciutadania. 
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2.1.B.- Commemoració de les dates assenyalades del Poble Gitano amb la participació 

activa de les comunitats gitanes de la ciutat 

 

El Poble Gitano compta amb diferents dates assenyales tal com el Dia Internacional de 

Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust (27 de gener), el Dia 

Internacional del Poble Gitano (8 d’abril), el Dia de Commemoració i Reconeixement 

del Porraimos o Genocidi Gitano durant la Segona Guerra Mundial (2 d’agost) i el Dia 

Internacional de la Llengua Romaní (5 de novembre).  

 

L’Ajuntament seguirà col·laborant amb les entitats gitanes per tal de commemorar les 

dates assenyalades com a celebracions pròpies de la ciutat de Barcelona. 

 

2.1.C.- Inclusió del Poble Gitano en els materials i recursos pedagògics dels centres 

educatius de la ciutat, en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona i 

l'IMEB 

 

La representació del Poble Gitano i la inclusió de la seva història en els recursos 

pedagògics als centres educatius és una de les grans reivindicacions de les entitats 

gitanes. En col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut Municipals 

d’Educació de Barcelona es treballarà per a que sigui un fet en els materials que editin. 

 

 

OE 2.2.- Visibilitzar les aportacions a la ciutat i la riquesa cultural del Poble 

Gitano  

 

2.2.A.- Visibilització del Poble Gitano en el nomenclàtor de la ciutat 

 

Es treballarà per a què el Poble Gitano estigui representat en el nomenclàtor de 

Barcelona com un instrument de justícia i de memòria històrica. 
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2.2.B.- Projecció de la cultura gitana com a part de la cultura i la identitat barcelonina en 

els actes socials i culturals de la ciutat 

La cultura del Poble Gitano és part de la cultura i de la identitat de la ciutat i com a tal 

cal que ocupi el lloc que li correspon en les celebracions que es duen a terme a 

Barcelona. Es continuarà treballant per a quà així sigui. 

 

2.2.C.- Promoció d'un equipament de barri amb centre d'interès en la cultura i història 

del poble gitano 

 

Hi ha barris de la ciutat on les comunitats gitanes hi són molt presents, aprofitant 

aquest arrelament als barris es promocionarà un equipament en un d’ells que actuarà 

com a nucli d’especial interès sobre el Poble Gitano. En aquest centre es podrà 

conèixer en més profunditat la seva cultura i història a la ciutat. 

 

 

Objectiu General 3. Fomentar la interculturalitat i la interacció positiva 

 

OE 3.1.- Generar espais de trobada entre els i les membres de les diferents 

comunitats de la ciutat 

 

3.1.A.- Consolidar la línia de subvencions de foment de la interculturalitat amb la 

inclusió de la diversitat cultural del poble gitano com una des les prioritàries. 

 

La línia de subvencions de foment de la interculturalitat i les relacions interculturals ha 

de fer esment explícit de les comunitats gitanes com una de les diversitats culturals 

sobre les que cal treballar i donar suport a projectes. 
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3.1.B.- Promoció dels centres educatius com a espais de trobada d'aprenentatge 

cultural entre les famílies de l'alumnat i les organitzacions socials dels barris, en el marc 

del projecte "Escoles per la igualtat i la diversitat" 

 

“Escoles per la igualtat i la diversitat” és un projecte pioner de l’Ajuntament de 

Barcelona per abordar les desigualtats i les violències de manera preventiva des de les 

primeres edats. La finalitat del programa és la prevenció de les violències i la 

discriminació basades en la diversitat funcional, la diversitat cultural i la diversitat 

afectiva, sexual i de gènere. Les discriminacions envers grups minoritzats formen part 

del procés de socialització d’infants i adolescents, que de manera inconscient van 

construint una representació de la realitat que amaga prejudicis i falses creences, amb 

repercussions en les formes de relació de tota la societat. 

 

 

OE 3.2.- Adaptar els serveis municipals a la diversitat cultural i religiosa de la 

ciutat 

 

3.2.A.- Inclusió del poble gitano com a part de la diversitat cultural que es treballa des 

del Pla Barcelona Interculturalitat 

 

3.2.B.- Avenç en l'establiment de polítiques d'acció afirmativa per a la inclusió de la 

població de les minories de la ciutat en llocs de treball i programes municipals 

 

La presència de persones de les minories de la ciutat en els llocs de treball i programes 

municipals seria un indicador que la ciutadania de Barcelona hi està representada i 

inclosa. A la vegada, la inclusió de persones de les minories en aquests espais 

contribueix a trencar estereotips i avançar cap a una ciutat més plural. A la vegada que 

també dona oportunitats a algunes persones que pel seu desavantatge en el punt de 

partida o pels propis efectes de la discriminació necessiten que es duguin a terme 

polítiques d’acció afirmativa per poder ser-hi present. 
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3.2.C.- Foment de la presència de la diversitat cultural i religiosa en els programes de 

betevé 

Es fomentarà la presència de la diversitat cultural i religiosa en els mitjans de 

comunicació com un element de riquesa i cohesió social. S’incidirà especialment en la 

programació de betevé.  

 

3.2.D.- Reforç de la presència de la diversitat cultural i religiosa de la ciutat en les 

campanyes municipals 

 

Es donarà a conèixer la diversitat cultural i religiosa dels ciutadans i ciutadanes de  

Barcelona en les campanyes municipals. Es farà especial incidència en la visibilització 

de les dones gitanes. 
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ANNEX 

 

Marc legal del dret a la no discriminació i l’antigitanisme 

 

 

Organització de les Nacions Unides 

 

 Declaració Universal dels Drets Humans (1948).- Articles: 1, 2 i 7 

 Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966).- Articles: 2.1, 4.1, 24.1, 25 i 26 

 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966).- Articles: 2.2, 7.a.i, 

7.c, 10.3 

 Conveni per a la prohibició de la tortura i altres tractes cruels, inhumans o degradants 

(1975)  

 Declaració sobre els drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o 

ètniques, religioses i lingüístiques (1992) 

 Declaració sobre el dret al desenvolupament (1986) 

 

 

 Organismes especialitzats de Nacions Unides 

 

 Comissió de Drets Humans 

o Conferència Mundial contra el Racisme (2001)  

 Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial 

o Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació 

Racial (1965) 

 Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona 

o Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(1979) 

 Organització Internacional del Treball (OIT) 

o Conveni sobre igualtat de remuneració (1951) 

o Conveni sobre la discriminació (ocupació i feina) (1958) 
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o Conveni sobre la igualtat de tracte de nacionals i estrangers en matèria de 

seguretat social (1962) 

o Conveni sobre treballadors amb responsabilitats familiars (1981) 

o Declaració relativa als principis i drets fonamentals en el treball i el seu 

seguiment (1998).- Article 2.d 

o Conveni sobre es treballadores i els treballadors domèstics (2011). Vigent des 

del 2013 però no ratificat per l’Estat espanyol 

 Comitè per a la Protecció dels Drets de tots els Treballadors Migrants i dels seus 

familiars 

o Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors 

migratoris i les seves famílies (1990) 

 Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura 

(UNESCO)  

o Convenció relativa a la lluita contra la discriminació en l’esfera de l’ensenyament 

(1960) 

o Declaració sobre la raça i els prejudicis racials (1978)   

o Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l’esfera de 

l’ensenyament (1960) 

 

 

Consell d’Europa 

 

 Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats 

Fonamentals (1950).- Article 14 

 Carta Social Europea (1961).- Part I, punts: 15, 18, 20 y 27; Part II, articles: 8, 15, 17, 

19, 20 i 23 i Part V article E 

 Protocol addicional n. 12 al Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les 

Llibertats Fonamentals 

 Conveni europeu per la prevenció de la tortura i altres tractes degradants (1987)  

 Recomanació de Política General nº 13 de l’ECRI sobre la lluita contra l’antigitanisme i 

la discriminació contra els gitanos (2011) 
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 Instrument número 157 de Ratificació del Conveni-marc per a la protecció de les 

Minories Nacionals (1995) 

 

 

Unió Europea 

 

 Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.- Títol III 

 Tractat d’Amsterdam (1997).- Article 12 

 Directiva 2000/78/CE. Directiva relativa a la Igualtat de tracte en l'Ocupació 

 Decisió 2008/913/JAI del CE relativa a la lluita contra determinades formes i 

manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret penal 

 Directiva 2000/43/CE. Directiva relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de 

les persones independentment del seu origen racial o ètnic 

 

 

Estat espanyol 

 

 Constitució Espanyola.- Articles: 1.1, 9.2, 14 i 23.2 

 Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals administratives i de l’ordre social.- 

Capítol III del Títol II 

 Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 

23 de novembre, del Codi Penal.- Articles: 235, 236, 237 i 238 

 Estatut dels Treballadors.- Articles: 4.2 c), 17.1, 24.2 i 28.17 

 Normativa general per la defensa de consumidors i usuaris de serveis 

 Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de 

Barcelona (2006) 

 Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància 

a l’esport (2007) 

 Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (2000) 
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 Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 

la seva integració social (2000) 

 

 

Catalunya 

 

 Estatut d’Autonomia de Catalunya.- Article 40.8 

 LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 

activitats recreatives.- Preàmbul III, Articles 5.j i 10 

 Pla Integral del Poble Gitano 2017-2020 

 

 

Barcelona 

 

 Carta europea de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat (2000).- Articles: 2, 14, 17, 

15.4 i 16.2 

 Carta de ciutadania de Barcelona (2010).- Article: 26 

 Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona (1999) 

 Llei 11/2006, de 19 de juliol, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona (2006) 

 Llei 7/2010, de 21 d'abril, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona (2010) 

 Llei 18/2014, de 23 de desembre, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona 

(2014) 
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Participants de les entrevistes i grups del procés consultiu 

 

Coordinador del procés consultiu: Toni Borrell 

 
 

Entrevistes 

 

 13/03/2018: Cecilia Vergnano 

 14/03/2018: Marta Padrós, Patrícia Caro, Teresa Sordé, Zenia Hellgren, Lorenzo 

Gabrielli  

 21/03/2018: Carme Méndez 

 26/03/2018: Pedro Casermeiro 

 16/05/2018: Ismael Cortés 

 18/05/2018: Ábel Beremeny 

 18/05/2018: Ramon Vilchez  

 21/05/2018: Bianca Faragau  

 25/05/2018: Lina Vosyliūtė, Julia Guerin 

 

 
Grups  

 

Joves – 19/03/2018  

 Amparo, David, José, Juan, Adrián, Guille, Adrián, Sam, Carlos, Nelson 

 

Promotors i promotores escolars – 20/03/2018 

 Mariví, Amparo, Tamara, Miguela, Olga, Arturo, Inik, Paco, Ricardo, Luisa, 

Marga, Susana, Montse, Marga, Tia Nicolasa, Miguel Angel 

 

Tècniques del SISFA Rom – 10/04/2018  

 Montse, Esther, Anna, Janina, Noemí, Olga  
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Persones migrades d’origen romanès – 09/05/2018 

 Marius, Maria, Lucian, Ilie, Carmen, Petru, Ludovica 

 

Persones migrades d’origen galaicoportuguès – 10/05/2018 

 Marina, Teresa, Carmina, Otelinda, Nuno, Emilio  

 

Dones Gràcia – 11/06/2018  

 Sandra, Teresa, Marta 

 

Districte Sant Andreu – 12/06/2018 

 Rafael Fajardo, Juan Fajardo, Mireia Pujol, Cristina Vázquez  

 

Entitats defensores de drets humans – 14/06/2018 

 Joana (Centre de Recursos de Drets Humans), David Yubraham (Xarxa 

Antirumors i Programa Interculturalitat Aj. BCN), Alfons Llopis (UCFR), Juana 

Fernández (Unió Romaní), Maria Rubia (Unió Romaní), David Cortés (FSG), 

Ana Español (FSG), Mónica López (SOS Racisme), Marta Ordoñez (OND), 

Marta Bolinches (Irídia) 

 

Dones Hostafrancs – 18/06/2018 

 Astrid, Laia, David Amador, Eli Lucena Cortés, Cristina Monteys 

 

Tècnics i tècniques municipals – 10/07/2018 

 Ariadna Ros, Laia Ligüerre, Khalid Ghali, Sara Forch, Marisa Basco, Dolors 

Saladrigas, Alba Asensio, Ainhoa Nadia Douhaibi, Carme Turull, Sílvia Serra, 

Antonio Cabrera, Meritxell Sàez, Núria Torres, Esther Sesma, Mariona 

Sacristán, Agustí Rubio, Montse Suarez, Carles Sala 
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RESUM RESPOSTES BUTLLETES D’OPINIÓ  

 

 Les butlletes d’opinió es van recollir per membres d’entitats del Poble Gitano durant 

12 dies, del 27 de març al 7 d’abril de 2018, en els punts d’informació en el marc del 

Dia Internacional del Poble Gitano.  

 

 Es van establir 20 punts d’informació en 6 districtes de la ciutat: Sants-Montjuïc, 

Gràcia, Sant Martí, Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu. 

 

 Van participar un total de 453 persones, de les quals 199 (43,92%) 

s’identifiquen com a membres del Poble Gitano. 

 

 Les preguntes 4 i 5 eren exclusives per a les persones que s’identificaven com a 

membres del Poble Gitano. 

 

 La taula següent mostra el nombre de respostes per a cadascuna de les preguntes: 

 

PREGUNTA RESPOSTES 

1 320 

2 277 93 

3 309 140 

4 199 115 

5 90 

 

 Cal tenir en compte que: 

 No totes les persones participants van respondre a totes les preguntes. 

 No totes les persones que responien a les preguntes 2, 3 i 4 responien a les 

dues parts de la pregunta. 

 Tant els percentatges com l’agrupació de respostes s’ajusten al nombre de 

persones que van respondre a aquella pregunta en concret. 
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 Les preguntes 2, 3 i 4 estan formades per dues parts, una primera pregunta que 

és quantificable i una segona les respostes de la qual són de caire qualitatiu. 

D’aquesta forma, els percentatges resultants presentats es refereixen a la primera 

part de la pregunta. 

 

 Les respostes a cadascuna de les preguntes de la butlleta d’opinió es presenten 

agrupades sota un enunciat comú que representa el seu sentit general. A 

continuació s’indica el nombre de repeticions d’aquella resposta.  

 

 Les respostes més repetides mostren exemples literals dels participants que es 

consideren representatives o ajuden a desenvolupar el sentit de l’enunciat comú. 

 

 

1. Com creus que Barcelona pot mostrar la riquesa de la cultura i la història 

del Poble Gitano? 

 

 Donar a conèixer la cultura del PG a través de l’art, actes culturals i concerts. 61 

respostes 

o “A  través de rutes culturals, festes populars.” 

o “Fomentant la visibilització de la cultura a través de jornades culturals, 

en celebracions i les Festes de la Mercè, etc.”  

o “Incorporant a les festes majors gegants gitanos, concerts de rumba.” 

o “Incorporant a la programació cultural xerrades, exposicions, etc.” 

o “Organitzant actes específics i incloent persones gitanes com a ponents i 

organitzadors d’altres fires, activitats, etc.” 

o “Fent més programació d’actes culturals (música, pintura, etc.) i tractant 

més els aspectes socials en fòrums, conferències, etc.” 

o “Generant espais de visibilització de la cultura gitana. Incorporant als 

equipaments públics oferta cultural gitana.” 
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o “Fent més activitats amb el barri. Música, jocs infantils, pel·lícules a l’aire 

lliure.” 

o “No fer actes de folklore sinó com a dret del PG a expressar el seu art, 

no són migrants.” 

 Treballar des de l’educació i en els centres educatius el respecte i el 

coneixement de la cultura i de la història del PG. 34 respostes 

o “A les escoles expandint el contingut docent i reconeixent la ètnia gitana 

com una més de les que conviuen al país.”  

 Treballar per recuperar la memòria històrica del Poble Gitano. 22 respostes 

o “Visibilitzant la seva participació en la història i cultura de la ciutat.” 

o “Posant noms de carrers, cases, estàtues, etc.” 

 Que el PG estigui present en els museus i exposicions de la ciutat, o crear 

museus especialitzats. 17 respostes 

o “Incloure un apartat sobre cultura gitana al Museu Història de la ciutat.” 

 Fent una campanya de sensibilització i informació de la presència del PG a la 

ciutat. 14 respostes 

 Mostrant-la ja que forma part de la cultura de Barcelona.11 respostes 

o “Cal fer-se pròpia la cultura gitana.” 

o “Incloure activitats del PG en les activitats importants del dia a dia de la 

ciutat.” 

o “Incorporar la perspectiva gitana a les diferents festes i espais públics de 

la ciutat.” 

 Commemorar les diferents celebracions o dies assenyalats del PG. 12 respostes 

o “Visibilitzar els dies de lluita i de referència del PG.”  

o “Estendre la celebració del Dia Internacional del PG a tots els barris de 

la ciutat.” 

 Promoure el treball en la diversitat i la interacció entre cultures. 11 respostes 

o “Actes interculturals, incloent la cultura gitana als currículums escolars.”  

o “Treballar la interculturalitat des de l'educació i les primeres etapes.” 
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o “Creant més espais interactius on la gent pugui connectar i participar en 

la cultura, disfrutar-la i fer-la seva.” 

o “Sent més inclusiva, participativa a nivell institucional, escoles, centres 

socials i culturals, sanitat, habitatge.” 

 Utilitzar els mitjans de comunicació i les xarxes socials i per donar una imatge 

real i positiva del PG. 10 respostes 

 Donant suport i promovent la tasca i representació de les entitats i els i les 

membres de les comunitats gitanes de la ciutat. 6 respostes 

o “Donant veu a la comunitat i a les seves associacions. Fent que 

participin a la vida política dels assumptes de la ciutat i col·laborant amb 

l’Ajuntament promovent activitats.” 

o “Donant veu i impulsant col·lectius i entitats romanís a la ciutat. Donar a 

conèixer els seus espais.” 

o “Donant més espais de participació, físics com consultius al PG.” 

 Treballar per evitar discriminacions i trencar estereotips. 8 respostes 

 Promovent l’aprenentatge del romaní. 5 respostes 

 Incrementant el pressupost en cultura gitana. 3 respostes 

 “Que hi hagi més gitanos en tots els àmbits.” 

 “Visibilitzant-los al Parlament i el Consistori en forma de lleis.” 

 “Incorporar veus diverses dels gitanos en els actes que es fan a ala ciutat.” 

 

 

2. Creus que els serveis públics municipals s’ajusten a les especificitats 

socials i culturals del Poble Gitano? Quins i per què? 

 

TOTAL RESPOSTES – 277 

SI – 24 (8,66%) 

NO – 154 (55,59%) 

NS/NC – 99 (35,74%) 
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 Als serveis públics hi ha racisme i una visió estereotipada de les persones gitanes. 

25 respostes 

o “La policia ens atura pel nostre aspecte i espanten els nostres nens.” 

o “Crec que no hi ha una veritable intenció/voluntat de ser inclusiva en tots els 

contextos de la vida quotidiana.” 

o “No es respecten les creences.” 

 Cal que els serveis públics s’ajustin a la diversitat cultural de la ciutat. 19 respostes 

o “Calen professionals de cultura gitana com per oferir espais més flexibles.” 

o “No hi tenen presència com a treballadors.” 

o “Cada ètnia, cultura, raça, cada grup té necessitats diferents a d’altres i a 

vegades no es contemplen aquests obstacles Això fa que cada un es senti 

incòmode per pertànyer a una ètnia diferent amb creences diferents.” 

o “No només no s’ajusta als gitanos sinó a tot el que surti del cànon “correcte”. 

o “L’estandarització dels serveis porta a renúncies.” 

o “Els serveis socials es creen en base a estadística pel que no es solen 

incloure excepcions i estan orientats al paio.” 

o “Les escoles no s'ajusten a la nostra cultura ja que no hi ha matèries amb la 

nostra cultura.” 

o “No hi ha la perspectiva de la seva cultura, sobretot en educació.” 

o “Cada cop estem entre més cultures i no es veuen les necessitats de cada 

una per separat.” 

o “Hi ha poca sensibilitat cap a les minories.” 

o “No tenen el mateix reconeixement que altres pobles.” 

o “Hi ha manca d’interacció.” 

o “El PG no està representat en els serveis públics.” 

o “A vegades l'accés no és adequat. Perquè no arriba la informació o no es 

tenen en compte alguns elements. Per exemple, el concepte de família amb 

els usos de l'espai públic.” 

 No s’ajusten, especialment en determinats serveis. 12 respostes 

o “Podrien ajustar-se més a l’àmbit escolar i sanitari.” 
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o “No prou. GUB, escoles, museus, ICUB. Només hi ha una mirada paia.” 

o “En especial caldria pensar en com afavorir a que dones, noies i nenes 

puguin accedir als serveis ja que són les qui tenen més difícil accés.” 

o “A les piscines municipals.” 2 respostes 

o “Als hospitals no deixen vetllar tota la família.” 2 respostes 

o “S’hauria de contemplar la importància de vetllar els familiars als hospitals.” 

 Cal que el PG participi en el disseny i desenvolupament d’aquests serveis. 9 

respostes. 

o “Cal incloure més gitanos en els espais de participació i decisió municipal.” 

o “Convindria parlar més amb el PG per a preguntar sobre això.” 

o “Crec que no perquè no s’ha treballat amb el PG, incorporant i entenent la 

seva visió i cultura. Cal adaptar els serveis i no fer-ho sempre des d’una 

cultura paia.”  

o “S'ha d'escoltar més les associacions i als promotors i promotores.” 

o “No se’ls ha tingut en compte.” 

o “Hi ha una òptica vertical i paternalista. Hi ha d'haver una relació igual i 

recíproca entre institucions i PG.” 

 Hi ha diferencies territorials a la ciutat. 4 respostes 

o “Crec que sí però es centren massa en punts específics de la ciutat, i això 

promou de manera negativa la segregació social del municipi concentrant-los 

en barris específics.” 

o “Certs nuclis sí que compten amb equipaments suficients però d’altres degut 

a la falta d’atenció de la institució haurien de gaudir de més serveis 

municipals. Per exemple transports, equipaments públics, instal·lacions 

lúdiques, etc.” 

o “Els gitanos estan discriminats i apartats en barris guetos.” 

 Hi ha desconeixement del PG. 5 respostes 

o “Falta coneixement de la cultura i la seva idiosincràsia.” 

o “Cal més informació.” 

 Sí, els serveis municipals s’ajusten al PG. 4 respostes 
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o “Està bé que no sigui específic pels gitanos.” 

o “Es té en compte la diversitat de la població.” 

o “Els serveis públics a fi de comptes s’ajusten a les directrius que marquen els 

governs. D’altra banda entenc que pel bé d’una convivència cívica de 

vegades no plou a gust de tothom.” 

o “La promotora d'educació fa bona feina.” 

 

 

3. Has sentit mai prejudicis sobre les persones gitanes? Quins i com creus 

que es poden combatre? 

 

TOTAL RESPOSTES - 309 

SI – 262 (84,79%) 

NO – 47 (15,21%) 

 

 Estereotips i prejudicis: 

o “Com totes les persones racialitzades pateixen el racisme estructural i social.”  

o “Es solen relacionar insults en maneres de fer acceptades en la normalitat 

institucionalitzada.” 

o “Encara se’ls veu com els “altres” i la discriminació va des de l’opinió pública, 

mitjans de comunicació i tracte de les autoritats (detencions per perfil ètnic).” 

o “Lladres.” x14  

o “Ganduls.” x8 

o No tenen educació ni hi estan interessats. x6 

o Tancats. x5 

o Deshonestos. x4 

o Relacionats amb delinqüència. x4 

o Agressius. x3 

o “Masclistes.” x2 

o “Bruts.” x2 
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o Tenen un mal comportament. x2 

o “Aprofitats, fan el que volen.” 

o “Sorollosos.” 

o “Assassins.” 

o “Tradicionals.” 

o “Racistes.” 

 Els prejudicis són per desconeixement. 5 respostes 

 Es combat des de la sensibilització i la informació a la ciutadania. 37 respostes 

o “Donant valor a les peculiaritats de la cultura gitana, com és la importància de 

la família, etc.” 

o “Si no coneixes algú no et pots treure prejudicis.“ 

 Es combat fomentant el diàleg intercultural i la convivència. 31 respostes 

o “Cal fer més visible la convivència entre paios i gitanos en molts dels nostres 

barris, a les escoles i propiciar l'accés al món laboral.” 

o “Cal reforçar la inclusió en la diversitat de representació sobretot com a 

organitzadors i persones de responsabilitat en diferents àmbits.” 

o “La solució passa per parlar de la diversitat establint mecanismes d’inclusió 

des de les pròpies bases de tots els àmbits socioculturals.” 

o “Normalitzar que som diferents.” 

o “Per part de les dues bandes habilitar més espais comuns per omplir de 

contingut cultural, social o converses.” 

o “Cal més presència en la vida comunitària i associativa dels barris.” 

o “Calen més activitats als barris.” 

 Es combat des de l’educació. 30 respostes 

o “Convivència i incorporació de la història a les escoles.” 

o “Més informació i formació des de la infància per trencar mites.” 

 Es combat fomentant la diversitat i la seva visibilització. 17 respostes 

o “Incloure els gitanos en el treball públic.” 3 respostes 

o “Més presència en institucions, col·legis, administració...” 
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Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

o “Cal és que es fomenti la convivència, la inclusió, reconeixent que la cultura 

romaní és part de la societat i identitat col·lectiva.” 

o “Difusió de la seva aportació, crear activitats mixtes.” 

o “Visibilitzant referents positius.” 

 Es combat des del mitjans de comunicació amb campanyes de sensibilització. 8 

respostes 

 Es combat des de l’àmbit legal. 7 respostes 

o “Cal treballar els prejudicis socials, abolint el racisme estructural i perseguir el 

social.” 

o “Només es poden combatre amb mesures coercitives: més sancions.” 

o “Amb polítiques inclusives i activitats integradores.” 

o “Tolerància 0 en discriminació.” 

o “Cal una llei per a que hi hagi un mínim de gitanos a cada empresa.” 

 Cal combatre el racisme en general. 7 respostes 

 

 

4. Algun cop t’has sentit discriminat/da per ser gitano/a a Barcelona? Com i 

en quins àmbits? 

  

TOTAL RESPOSTES – 199 

SI – 154 (77,38%)  

NO – 45  (22,61%) 

 

 

 M’he sentit discriminat/da a centres comercials, el servei de seguretat ens segueix. 

33 respostes 

 M’he sentit discriminat/da en l’àmbit laboral: buscant feina o al meu lloc de treball. 

32 respostes 

o “En una entrevista de feina al veure el meu cognom em van dir que no volien 

gitanos.”  
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Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

o “M'he hagut de fer passar per paio.” 

o “A les entrevistes de feina m'infravaloren per ser gitano.” 

o “Pels meus cognoms ja no em donen feina.” 2 respostes 

o “A la feina, pel cognom i trets físics.” 

o “Un cop van saber que era gitana i em van acomiadar sense motius.” 

o “Treballant a una perruqueria una dona no me va deixar que li rentés el cap 

perquè em va dir que cap gitana la tocava.” 

 M’he sentit discriminat/da pel sol fet de ser d’ètnia gitana. 18 respostes 

o “Només per portar monyo i ser gitana ja ens miren amb despreci i pensen 

que som mala gent. Més d'un voldria ser com nosaltres que sempre estem 

units.” 

o “Alguns coneguts meus m'han acabat dient que al principi no confiaven en mi 

per ser gitana.” 

 M’he sentit discriminat/da en l’àmbit educatiu. 15 respostes 

o “A l'escola alguns dels meus professors van repetir en diverses ocasions que 

no s'esforçarien amb mi ja que no em graduaria per ser gitana.” 

o “A l'escola tant nens com professors.”  

o “Soc mestissa i a l'escola no em volien agafar pel meu cognom: Flores.” 

 M’he sentit discriminat/da en quasi tots els àmbits de la vida. 11 respostes 

 M’he sentit discriminat/da en espais lúdics i d’oci (cinema, bar, discoteques, 

restaurant, piscines, etc.). 11 respostes 

 M’he sentit discriminat/da al anar a comprar en botigues. 11 respostes 

 M’he sentit discriminat/da per institucions públiques o administració pública. 7 

respostes 

o “A serveis socials em van dir si perquè volia llibres si no estudiaria perquè em 

casaria.” 

o “No em van tractar bé per fer uns tràmits.” 

o “A un judici.” 2 respostes 

 M’he sentit discriminat/da a l’espai públic (metro, carrer, etc.). 6 respostes 

o “Al metro la gent es guarden les bosses de mà.” 3 respostes 
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Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

 M’he sentit discriminat/da en els serveis de salut: metge o hospitals. 4 respostes 

 No, perquè físicament no semblo d’ètnia gitana. 3 respostes 

o “No, perquè físicament no semblo gitana.” 

o “Normalment no perquè per la meva aparença física no semblo gitano però 

quan ho han sabut he notat una mica de rebuig.” 

o “No potser perquè no semblo gitana. A Gràcia no hi ha racisme contra els 

gitanos.” 

 “M’he sentit discriminat/da al voler llogar un habitatge.” 

 “Més que discriminació he sentit indiferència.” 

 “Hi ha vegades que et tracten amb tant respecte que no t'acaben tractant amb 

normalitat.” 

 

 

5. Si algun cop t’has sentit discriminat/da, què has fet i per què? 

 

 No he fet res. 19 respostes 

o “Res, per prudència.” 

o “No en faig cas, cal perdonar.” 

o “Ignorar per no posar-me al seu nivell.” 

o “Si no m'accepten m'és indiferent.” 

o “Mantenir la calma.” 

 M’he discutit. 16 respostes 

 M’he sentit malament, trist/a, impotent, avergonyit/da. 13 respostes 

o “Quan em sento acorralat em poso trist i amb la pena surto corrents per que 

no em vegin les llàgrimes.” 

o “És molt injust.” 

 He dialogat amb la persona, o ho he intentat. 12 respostes 
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Lluitar contra l’antigitanisme amb les eines de la interculturalitat 

o “Sí, però d’una forma molt passiva-humorística, responc amb ironia, els faig 

saber que és incòmode i que el seu actitud-pensament no corresponen 

aquestes èpoques.”  

o “Els contesto amb amabilitat.” 

o “Debatre i treure les conclusions per a les quals es mostra que el que sempre 

discrimina és el paio i no el gitano.”  

o “He intentat defensar-me sense cap resultat.” 

 M’he enfadat. 9 respostes 

 Marxar del lloc on m’he sentit discriminat. 7 respostes 

o “Anar-me'n per no discutir.” 

 Mostrar-los que s’equivoquen donant bon exemple. 7 respostes 

o “Demostrant que soc una persona com una altra.” 

o “A l'escola vaig demostrar que les meves capacitats no eren menors per ser 

gitana.” 

o “Als coneguts els dono l'oportunitat de conèixer-me i canviar els seus 

prejudicis.” 

o “No renegar i amb fets fer-los callar.” 

 M’he queixat i protestat. 6 respostes 

 He respost i m’he barallat. 5 respostes 

o “Si ha estat molt, l’he pegat.” 

 “Riure.” 2 respostes 

 “En alguna ocasió he hagut de demostrar i fer doble esforç pel fet de ser gitano.” 

 “Denunciar.” 

 “Parlar amb la professora.” 

 “Alguns cops irracionalment, altres callant.” 

 “Enfadar-me o fer veure que no ho sento.” 

 “A vegades marxant del lloc, puntualment responent.” 

 

 


