PROCÉS PARTICIPATIU DEL
PLA INTEGRAL DEL POBLE GITANO A
CATALUNYA 2017-2020

Síntesi de resultats i aportacions
del taller de debat territorial
Barcelona, 29 de març de 2017
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1. INTRODUCCIÓ
La present sessió territorial s’emmarca en el procés participatiu del Pla
integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020. L’objectiu d’aquest
debat és reflexionar sobre les polítiques públiques específiques a favor
del poble gitano a Catalunya.
2. INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA
2.1 Dades bàsiques de la sessió participativa
Dia: 29/03/2017
Lloc: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Passeig
Taulat, 266-270. Barcelona
Durada: 2:30h
Àmbits de debat: Eix d’Educació, Salut, Habitatge i Treball
Total de persones participants: 11
Dinamitzador: 1

2.2 Objectius de la sessió
L’objectiu central de la sessió realitzada ha estat debatre al voltant
dels quatre àmbits principals del IV Pla integral del poble gitano a
Catalunya: educació, salut, habitatge i treball, per tal de recollir a
nivell territorial la reflexió del poble gitano en aquesta matèria.

2.3 Estructura de la sessió
L’ordre de la sessió realitzada a Barcelona el 29 de març ha estat el
següent:

FASE
1. Recepció de les
persones
assistents
2. Benvinguda i
presentació
institucional

DURADA

RESPONSABLE
Dinamitzador

5’

Ramon Vilchez,
responsable del
Programa del Poble
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3. Presentació del
procés i de la
dinàmica de
treball

40’

4. Deliberació
plenària
5. Avaluació i
cloenda

90’
15’

Gitano i de la
Innovació Social
Ramon Vilchez,
responsable del
Programa del Poble
Gitano i de la
Innovació Social
Ramon Vilchez i
Dinamitzador

2.4 Metodologia de la sessió
La dinàmica del debat utilitzada ha estat mantenir un debat plenari. Un
cop finalitzada la presentació, es planteja als assistents dues preguntes
genèriques:
-

Què penseu que és necessari per la millora del poble gitano?
Què trobeu a faltar en el vostre entorn?

A continuació s’obre un debat en el qual els participants debaten no
només dels àmbits exposats, sinó de tots aquells temes que els
preocupen.

2.5 Llistat de persones assistents
Entre les persones assistents, hi havia representació de les entitats o
institucions següents :
•

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

•

Ajuntament de Sabadell

•

Fagic

•

Associació Dones Gitanes de Ponent

•

CampusRpm

•

Associació Gitana de Tarragona
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3. RESULTATS

Al llarg del debat es parla de diferents propostes, moltes d’elles ja recollides
en el Pla:
-

en l’àmbit de salut:
* fer formacions als professionals dels hospitals sobre la cultura gitana
* sensibilització a les famílies gitanes perquè facin més programacions
de visites mèdiques
* adequar espais de vetlla 24h als tanatoris

- en l’àmbit d’habitatge: eradicar els assentaments de famílies gitanes
- en mitjans de comunicació: crear mecanismes per lluitar contra els
estereotips i prejudicis en el tractament d’informació relacionada amb el poble
gitano als mitjans de comunicació
- àmbit de treball: promoure processos formatius com a via per a la inserció
laboral
- àmbit educació:
* afavorir l’accés a beques
* afavorir la presència de referents positius gitanos als centres educatius
- àmbit de dona: facilitar la informació a les dones de les diferents accions
del Pla i afavorir la seva participació

4. VALORACIÓ DE LA SESSIÓ
Les persones participants a la sessió de Barcelona el dia 29 de març
que han contestat el qüestionari d’avaluació han estat principalment ....

5. GALERIA DE FOTOS

4

5

