
 

   

 

A LA COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

A l’any 2015, amb motiu dels 600 anys de l’arribada del primer gitano a terres catalanes, el Pla 

Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya i els representants del poble gitano 

varen organitzar un conjunt d’accions amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un 

poble dins d’un país”. En el marc d’aquesta commemoració es varen realitzar una sèrie 

d’activitats per promoure la cultura i els valors del poble gitano com a part íntegra de la cultura 

catalana; i per facilitar el coneixement i la sensibilització de la societat en general vers la 

cultura gitana. 

Cal tenir en compte que en els 600 anys d’història del Poble Gitano a Catalunya, han denunciat 

situacions de persecució i discriminació, que han contribuït a generar un estigma pel simple fet 

de tenir una altra cultura, un altre idioma i una cosmovisió pròpia. Malgrat els 600 anys de 

presència a Catalunya, la història del Poble Gitano encara avui és una història desconeguda per 

la majoria de la població. El seu desconeixement com a part de la història de Catalunya 

dificulta el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de ple dret a Catalunya, així com 

oblida les seves contribucions a la riquesa del país. 

Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu apartat 7, estableix que 

els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano com a 

salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble; 

Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés Internacional del Poble 

Gitano, on es van reunir gitanos de 28 nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera i 

l’himne romaní, i es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble 

transnacional multiestatal. 

Atès que el 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una Resolució per al reconeixement de 

la identitat del Poble Gitano i del valor de la seva cultura, en la que instava al govern de la 

Generalitat de Catalunya a fer les gestions pertinents per a contribuir a difondre el 

reconeixement de la cultura gitana i del valor d’aquesta per a la societat catalana; 

Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i genocidi del Poble 

Gitano al llarg de la història, i es va comprometre a treballar perquè s’apliquin polítiques 

incloents, efectives i decidides amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels  

membres del Poble Gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets 

culturals i identitaris; 

 

 

 



Atès que la història del Poble Gitano data de 600 anys de convivència a Catalunya i, per tant, 

forma part de la riquesa de la història de Catalunya; 

Atès que l’educació, com a pilar fonamental del desenvolupament de la societat  i   element 

clau en la construcció de la imatge social del Poble Gitano , és un factor   imprescindible  per 

contribuir a garantir l’ eliminació dels estereotips i prejudicis  i promoure la convivència i el 

respecte a la diversitat; 

Atès que el Consell Municipal de Poble Gitano de Barcelona, reunit en sessió de la Comissió 

executiva amb data 26 d’ abril de 2017, ha decidit donar suport a aquesta moció en el marc de 

l’Estratègia Local amb el Poble Gitano a la ciutat de Barcelona; 

Atès que el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona ha constituït un grup de treball 

sobre la Memòria Històrica del Poble Gitano, i de conformitat amb els articles 60.6, 65, 73.5 i 

101.1. del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, presentem la següent: 

 

PROPOSICIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONA L 

 

1. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament 

d’Ensenyament, a incloure en el  currículum educatiu la història del Poble Gitano com 

a part de la història de Catalunya. 

 

2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament 

d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca de 

material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. 

Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions 

representatives del Poble Gitano, com per exemple el Consell Municipal del Poble 

Gitano de Barcelona, per l’elaboració d’aquest material curricular, la proposta final de 

la qual hauria de ser consensuada. 

 

3. Informar d’aquesta Declaració Institucional al Departament d’Ensenyament del Govern 

de la Generalitat de Catalunya, i al Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. 

 

Jaume Asens i Llodrà      

Quart Tinent d’Alcalde    

 

 

 

Barcelona, 11 de maig de 2017 


