Informe d’activitats 2006

Informe de situació 2006

Informe anual’06 FSG Catalunya | 13

Informe FSG Catalunya 2006.indd 13

26/6/07 13:17:48

Informe de situación 2006

La FSG a Catalunya
en 2006

�

a Fundació Secretariado Gita-

derem que és un dels eixos necessaris per a la

no treballa des de l’any 2001

promoció dels gitanos i gitanes catalans.

a Catalunya i des de llavors ha
mantingut una línia d’actuacions

A Catalunya viuen més de 75.000 gitanos i gi-

i activitats que poc a poc ha

tanes distribuïts de manera heterogènia per

anat creixent convençuts que la millor feina és

tot el territori català, aquestes 75.000 persones

aquella que es realitza en connexió i de mane-

són més o menys el 9% de la comunitat gita-

ra transversal  amb d’altres projectes, bé siguin

na a tot l’Estat i l’1% de la població catalana.

propis o en xarxa amb altres organitzacions que
treballen amb la comunitat gitana, i amb la idea

Cal destacar a les seves característiques sociode-

de treballar de manera continuada i sostenible.

mogràfiques que és una població amb una taxa
de natalitat per damunt de la mitjana catalana. La

Les activitats s’han desenvolupat amb dos equips

seva piràmide de població és gairebé perfecta, amb

centrals (Barcelona i Sabadell) cohesionats. El

una base molt ampla,  a més, la meitat del gitanos

valor més important és l’experiència que ens

i gitanos de Catalunya no té més de 35 anys. És

dóna el Programa Pluriregional de Lluita Contra

una població que accedeix al matrimoni o  altres

la Discriminació, “ACCEDER”, que s’ha conver-

formes de convivència a una edat molt precoç,

tit en un servei referent de la població gitana de

aproximadament als 17-19 anys de mitjana.

Barcelona, Sabadell i rodalies, no solament per
les activitats pròpies de la mediació, orientació,

Quant a la seva distribució geogràfica desta-

prospecció i inserció laboral, sinó també com a

quem que la majoria de gitanos i gitanes de

referent per a la consulta de diferents temes que

Catalunya viuen a la província de Barcelona i

preocupen la població gitana de Catalunya.

més concretament a la ciutat de Barcelona i els
municipis que es coneixen com   la primera co-

En el marc del Programa Operatiu Pluriregional

rona de l’àrea metropolitana, que inclou  27

de Lluita contra la Discriminació 2000-2006

municipis tots propers a la plana de Barcelona.

del Fons Social Europeu, ja comptem amb una

Cal destacar que hi ha població gitana a la resta

informació abundant i rellevant relativa a la

de províncies catalanes amb grups nombrosos

situació formativa i laboral de nombroses per-

a Girona capital, Lleida, Tarragona i Reus.

sones gitanes de Catalunya, persones que s’han
apropat al recurs de treball que oferim.

Els gitanos a Catalunya hi viuen des de fa més de
500 anys, per això existeixen gitanos que habi-

L’àrea d’ocupació és la primera i la més desen-

tualment són coneguts com a catalans, que són

volupada per la Fundació Secretariado Gitano

aquells que resideixen a Catalunya des de fa més

a la nostra comunitat. És així perquè consi-

de quatre o cinc generacions. Un altre tret caracte-
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rístic és la utilització del català com a llengua materna i també
la seva localització a barris cèntrics de les ciutats o municipis
on resideixen. Un altre grup és el conegut com els castellans.
La majoria d’aquests van arribar a Catalunya amb les migracions dels anys 50 i 60 del segle passat i que estan localitzats als barris construïts amb l’expressionisme de les grans
ciutats o municipis molt propers a la capital de província.
Aquesta distribució geogràfica fa molt complicada una intervenció global, la nostra activitat s’ha centrat en la feina més
propera als municipis de Barcelona, a fi que aquests usuaris

Mostra d’entitats la Mina 17 de maig 2006

puguin ser atesos des dels dispositius de Barcelona i Sabadell.

Participació de la FSG
Durant aquest any 2006 la FSG Catalunya ha participat en diversos consells i fòrums de diferents ciutats, així com a activitats que promouen la igualtat d’oportunitats i propostes interculturals:
● Consell Nacional de Dones de Catalunya
● Consell Municipal de la Dona de Terrassa, comissió del 8 de març
● Consell Municipal de la Dona de Sabadell
● Plataforma ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)

Fira d’entitats de Terrasa

Cap al 2007

● Participació al Fòrum de dones, amb reunions amb
diferents entitats de gènere de la ciutat de Sabadell

El 2007 presenta noves línies d’actuació i

● Consell de la Joventut

l’obertura de nous àmbits d’intervenció:

Hem estat tambè presents en les següents fi-

● Ampliació del Conveni amb el De-

res d’entitats i altres foros de participació:

partament d’Educació en tres linies:
Formació de professorat, Dinamització

● Participació a la fira d’entitats de la Mercè a Barcelona 2006

de famílies gitanes als centres educatius

● Participació a la fira de la multicul-

i Promoció escolar amb  nens i nenes

turalitat de Sabadell 2006

gitanos/ea en l’Europa de l’Este.

● Participació a la fira d’entitats de Terrassa 2006
● Participació en als actes programa-

● En els nous  territoris on actualment

ts Dia internacional del poble gitano

tenim presència, com es el cas de Bada-

● Xarxa de dones gitanes de la FSG Estatal

lona, s’està duent a terme la formació

● Plataforma de la Unió del Poble Gitano de Catalunya

professional específica que fins ara

● Participació al Consell Assessor del Pla In-

s’impartien des de els dispositius.

tegral del Poble Gitano a Catalunya
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