
 

 

 
 
 
El Departament de Benestar Social i Família és el responsable de coordinar les 
polítiques integrals adreçades al poble gitano de Catalunya. Mitjançant el Pla 
integral del poble gitano a Catalunya, el Govern té, entre d’altres objectius, 
equiparar sòcioculturalment i econòmica el poble gitano de Catalunya amb la 
societat de la qual formen part, sensibilitzar la població catalana i donar-li a 
conèixer la cultura gitana com a integrants i membre de la cultura de Catalunya, 
partint d’una concepció de la cultura gitana diversa i transnacional. 
 
El Consell Assessor del Poble Gitano és l’òrgan consultiu a través del qual 
s’articula la participació de les persones gitanes i de les entitats que treballen 
amb el poble gitano en totes les qüestions que siguin del seu interès i, 
específicament, en el seguiment dels acords presos pel Govern de la 
Generalitat. 
 
Com a presidenta de l’òrgan, manifesto en nom del Ple del Consell Assessor 
del Poble Gitano, que: 
 

1. La situació de vulnerabilitat del poble gitano és una qüestió important a 

l’agenda europea, a la dels Estats membres i a la del nostre país. 

Diversos organismes internacionals estan donant la veu d’alarma de la 

situació de desigualtat i discriminació que pateix aquest poble, que és, a 

més, la minoria més nombrosa del continent europeu.  

2. El Govern i les diferents institucions del país estem fent un gran esforç 
conjuntament amb la societat civil gitana i no gitana per superar els 

estereotips inherents a aquesta comunitat i per superar la situació de 

desigualtat que presenten en tots els àmbits de la nostra societat: 

educació, treball, salut, habitatge i imatge social. 

3. Els mitjans de comunicació juguen un paper importantíssim en la creació 
de realitat i en la generació d’opinió pública. Els mitjans tenen un 

compromís amb la veritat, amb la justícia i amb el servei públic a la 

societat. Les imatges, relats i informacions que es transmeten a través 
dels mitjans audiovisuals o escrits arriben a les llars dels nostres 

ciutadans i ciutadanes de manera directa, i és per això que esdevé 
urgent i necessari ser molt curosos amb el tractament de la informació 
que es dóna.  

 
 
 
 



 

 

 
 
D’acord amb aquestes consideracions: 
 

1) Instem a promoure aquells programes, notícies, activitats... que 

transmeten la heterogeneïtat del poble gitano i els elements positius i 

enriquidors de la seva cultura, que també és nostra, com a ciutadans de 
Catalunya.  

 

2) Demanem que s’eviti la transmissió de relats estereotipats sobre el poble 

gitano, procurant que es garanteixin els principis següents: 

a. No generalització de fets puntuals a tot el col·lectiu 

b. No identificació de poble gitano amb actituds delictives   

c. No especificació de l’origen ètnic quan aquest no afegeixi 

informació rellevant al contingut de la notícia 

d. Protecció dels menors gitanos i gitanes 

e. Difusió dels referents positius gitanos  

f. Diàleg amb els interlocutors vàlids de la comunitat per a vetllar 

perquè les informacions que transmetem s’ajustin a la realitat  
 
 
 
 

 

Neus Munté i Fernández 

Presidenta del Consell Assessor del Poble Gitano de Catalunya  

Consellera de Benestar Social i Família 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2013 

 

 

 


