A

Presentació
quest Informe Anual d’Activitats FSG 2006 dóna compte, un any més, de
la labor desenvolupada per la Fundació Secretariado Gitano en tot el país i
en l’àmbit europeu, junt amb algunes referències a aspectes que en més o
menys mesura han afectat el conjunt de la comunitat gitana a Espanya.

Quant al context institucional, podem afirmar que  el 2006 ha estat un any his-

tòric per la comunitat gitana espanyola, amb la posada en marxa definitiva  del
Consell Estatal del Poble Gitano, un òrgan col·legiat i consultiu que formalitzarà la
participació i col·laboració de les organitzacions gitanes amb l’Administració General de l’Estat. Aquest any 2006 s’han anunciat dues iniciatives importants més,
com la creació d’un Institut de la Cultura Gitana d’àmbit estatal i la posada en
marxa d’un nou Pla de Desenvolupament Gitano per als pròxims cinc anys.
Per la seva part, l’any 2006 ha marcat també  una fita en la ja llarga història del
Secretariado Gitano –més de 40 anys  de camí- amb el desenvolupament de la
fase 2000-2006 del programa d’Treball Acceder. Aquest ha estat un complex encàrrec de les institucions europees a la FSG que han mostrat amb escreix el seu
èxit, tant amb els resultats numèrics (més de 30.000 persones ateses i més de
20.000 contractes de treball  aconseguits), com amb el compromís i implicació de nombroses entitats públiques i privades de tot l’Estat amb el projecte.
A Catalunya des de l’any 2000 fins al 2006,  hi ha  un total de 2.198 persones inscrites al programa Acceder. D’aquest uns 1.369 usuaris/es han accedit a un itinerari d’inserció laboral, amb un total de  2.026 contractes acumulats al territori.
Cal destacar que durant aquest any hem ampliat el nostre marc d’actuació en educació  i dona, així com també la intervenció i consolidació en nous territoris.
El Programa Acceder continua el seu camí en una nova etapa que, probablement,
s’estengui fins al 2013, i en què esperem que no només es pugui seguir consolidant i
ampliant els resultats de la fase anterior sinó que també suposi una oportunitat per
millorar tant com sigui possible els mètodes i procediments de treball; per aquest fi,
comptem a més amb els nombrosos indicadors proporcionats per l’estudi Població gitana i ocupació la presentació pública de resultats del qual realitzarem el març 2006.
La formació professional i l’ocupació, així com les altres línies d’activitat que desenvolupa
la fundació (l’educació, la salut, l’habitatge, la igualtat de tracte, la promoció de la cultura,
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comunicació i la imatge social..), són els temes que es recullen en aquest  nou Informe
d’Activitats de la FSG a Catalunya que es complementen en un bloc d’annexos amb dades
sobre els programes, la relació d’institucions col.laboradores o els nostres centres de treball.
Un dels objectius principals d‘aquesta publicació és, per tant, donar un compte
complert de la totalitat dels programes desenvolupats, i els seus pressupostos
i fonts de finançament, amb l’objectiu de fer efectiva la nostra voluntat de total
transparència i compromís amb els principis i valors que orienten la nostra actuació.
Però abans de donar un pas a aquestes informacions, no podem deixar d’
agrair el paper dels cada cop més nombrosos organismes i treballadors/es de
la fundació i aquesta àmplia base social que, sumant usuaris/es de programes,
familiars, i amics i amigues, aglutinen ja un importantíssim nombre de persones
en tot el país que està fent possible, dia a dia, aquest projecte comú.
Pedro Puente Fernández / Presidente
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