
En el marc del pla Barcelona Inter-
culturalitat 2021-2030, que esta-
bleix treballar per avançar cap a una 
igualtat real de drets, deures i opor-
tunitats, el compromís amb la no 
discriminació i l’equitat, el reconei-
xement i respecte de la diversitat, 
la promoció del diàleg intercultural 
i la participació, es desenvoluparà 
aquesta jornada que vol ser un es-
pai de trobada per reflexionar i re-
collir les propostes per a la definició 
del Pla d’actuació del Poble Gitano 
de Barcelona 2023-2027. 

Jornada

El Poble Gitano 
a la ciutat de Barcelona
Pla d’actuació 2023-2027

Dilluns 12 de desembre,
de 10 h a 18 h 

Espai Jove La Fontana

Aquest nou pla serà la consecu-
ció d’un procés que va començar 
a partir de la iniciativa dels mem-
bres del Consell Municipal del 
Poble Gitano, ara fa un any, per 
disposar d’un nou Pla d’actuació 
després de l’anterior Estratègia 
local amb el poble gitano de Bar-
celona de l’any 2015 que, malgrat 
els avenços, també requeria l’ac-
tualització de la diagnosi i de la 
perspectiva teòrica des d’on es 
van implementar les actuacions 
referides al poble gitano. 

El Consell va proposar la creació 
de grups de treball de reflexió, cre-
ació d’idees i nous propòsits so-
bre temes com l’antigitanisme, els 
drets culturals, la llengua romaní i 
els drets sociolaborals. 

Partint de les aportacions prèvies 
d’aquests grups de treball, aques-
ta jornada permetrà reflexionar, 
valorar i rebre noves aportacions 
per a la definició última del pla. 

Començarem la jornada amb dues 
ponències marc sobre antigitanis-
me, tema transversal a qualsevol 
política referida al poble gitano, 
amb el propòsit de reforçar la seva 
lluita i avançar vers la igualtat real 
de drets, deures i oportunitats, te-

nint en compte una mirada inter-
seccional amb altres factors que 
interrelacionen i influeixen en les 
desigualtats que experimenta el 
poble gitano.

I seguirem amb el desenvolupa-
ment de taules de debat i diàleg 
on es puguin exposar, debatre i 
aportar noves idees i reptes. 

La jornada és una oportunitat per 
reflexionar, compartir idees i ne-
cessitats, i construir plegats les 
polítiques municipals dirigides 
específicament al poble gitano de 
la ciutat de Barcelona. 

Us presentem la Jornada “El Poble Gitano a la ciutat de 
Barcelona. Nou Pla d’actuació 2023-2027” que vol ser una 
jornada dinàmica, oberta i participativa.



 9.30 h 
R e c e p c i ó  d e l s  p a r t i c i p a n t s , 
inscripcions i cafè de benvinguda

 10.00 h 
Benvinguda institucional i inauguració 
de la jornada

Jordi Rabassa,president del Consell 
Municipal del Poble Gitano, regidor 
de Memòria Democràtica i regidor del 
Districte de Ciutat Vella 

Ricard Valentí, vicepresident 1r del 
Consell Municipal del Poble Gitano 
i president de l’Associació Joves 
Gitanos de Gràcia

Daniel Granados, vicepresident 2n del 
Consell Municipal del Poble Gitano, 
delegat de Cultura

 10.30 a 11.15 h 
Isaac Motos, doctor en Filosofia per 
la Universitat de Múrcia. Assessor 
de l’àrea d’història de la Fundació 
Institut de Cultura Gitana (intervenció 
per videoconferència)

Conferència:  Reflexions sobre 
l’Estratègia d’inclusió del poble 
gitano en l’àmbit estatal

PROGRAMA  11.15 a 12.00 h 
Ismael Cortés,  doctor en Estudis de 
Conflictes Internacionals per l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau. Universitat Jaume I / 
Universitat d’Alacant. Diputat al Congrés. 
Expert en antigitanisme. Autor del llibre 
Sueños y sombras sobre los gitanos

Conferència:  La triple espiral de 
l’antigitanisme: odi, violència i 
silenci. Torn obert de preguntes 

 12.00 a 13.30 h – 1a part 
Taules de debat i propostes
Grup de Gènere: 
Pastora Filigrana, advocada i 
defensora dels drets humans. 
Membre de la cooperativa Abogadas 

Paqui Perona, presidenta de Rromane 
Glasurǎ – Veus Gitanes. Orientadora 
laboral en projectes dirigits a dones 
del barri de la Mina a la Fundació Surt 
i Consorci de La Mina 

Grup de Participació: 
Juan David Santiago,  expert en 
diversitat. President de Diversitat 
Alacant

Mariano Fernández,pensador gitano, 
expert en participació política, 
president del Partit Nacionalista 
Caló, primer vicepresident del 

Consell Assessor del Poble Gitano de 
Catalunya

María Rubia,activista, presidenta de 
Nakeramos i membre d’Unión Romaní. 
Experta en processos de democràcia 
participativa amb el poble gitano

Grup de Cultura: 
Anna Daroczi,  coordinadora de Phiren 
Amenca International Network. 
Experta en educació pels drets humans 
i educació sobre l’holocaust romaní

Ismael Cortés,  doctor en Estudis de 
Conflictes Internacionals per l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament 
Social i Pau. Universitat Jaume I 
/ Universitat d’Alacant. Diputat al 
Congrés. Expert en antigitanisme. 
Autor del llibre Sueños y sombras 
sobre los gitanos  

 13.30 h 
Pausa-dinar

 15.00 a 16.30 h − 2a part 
Taules de debat i propostes 
Grup d’Educació:
Miguel Ángel Franconetti, expert en 
educació i poble gitano. Coordinador 
del projecte Promoció Escola

Tatiana Font,  treballadora social i 
inconformista en lluita

Grup de Drets Laborals:
Amparo Césaro, mestra, orientadora 
laboral a la Fundació Secretariat 
Gitano i professional incansable 

Antonio Cortés, Secretaria general 
de la UGT-FICA L’Hospitalet, delegat 
sindical europeu del Grup VEOLIA, 
integrant de la UGT FICA CALÍ
 
Grup de Salut:
Esther Fernández, experta en salut i 
poble gitano. Tècnica de la Federació 
d’Associacions Gitanes de Catalunya

Juan David Santiago, expert en 
diversitat. President de Diversitat 
Alacant 

 16.30 h a 17.30 h 
Conclusions 
Retorn dels grups de treball a càrrec 
dels moderadors Lorenzo Gabrielli, 
Jorge González i Ramón Flores

Retorn artístic i plàstic
Daniel Díaz Heredia, dibuixant i 
activista  

 17.30 a 18.00 h 
Actuació musical a càrrec de Chipén


