
 1

 
 

 

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ SECRETARIAT GITANO 
 

Intolerable campanya del regidor del PP 
de l'Ajuntament de Badalona 

 
 
Xavier García Albiol, regidor del PP a l'Ajuntament de Badalona i aspirant a l'alcaldia 
en les pròximes eleccions municipals està centrant novament la seva campanya 
electoral en la vinculació de la immigració amb la delinqüència i la inseguretat, arribant 
a efectuar declaracions com que "el col·lectiu gitano romanès que s'ha assentat a 
Badalona ha vingut a delinquir" i ha distribuir un fullet amb continguts clarament 
xenòfobs. 

 
Des de la Fundació Secretariat Gitano, que precisament desenvolupa un programa 
d'atenció a gitanos de l'Est en aquesta localitat, s'està estudiant el cas per exercir les 
accions legals oportunes. Entre elles, el suport a les iniciatives que pugui promoure la 
Fiscalia Superior de Barcelona per la denúncia interposada. D'altra banda, és 
important destacar com la legislació vigent prohibeix la discriminació per l’origen racial 
o ètnic, tant al sector públic com en privat, concretament la Directiva Europea 
2000/43/CE traslladada en la nostra ordenació espanyola per llei 62/2003 de 30 de 
desembre. 
 
La Fundació Secretariat Gitano ve desenvolupant des de l'any 2006 un programa de 
Foment de la inclusió social de famílies romanís/gitanes procedents de països de 
l'Europa de l'Est en diferents localitats de l'Estat. I a Catalunya, concretament, es ve 
treballant amb famílies romanís de l’est a les localitats de Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet i Barcelona. 

 
Per tot això, en relació amb aquesta nova campanya del Sr. García Albiol, destacat 
representant del Partit Popular a Catalunya, volem manifestar el següent: 

 

- Tant en el fullet titulat El teu barri és segur? com en les successives declaracions 
de Xavier Garcia Albiol es criminalitza a tota una comunitat basant-se en criteris 
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xenòfobs i racistes. Aquesta estratègia electoralista no ajuda en res els objectius 
de superació i convivència que té la ciutat de Badalona. 

- Coneixem i no podem ni volem negar que hi ha dificultats de convivència als 
barris de major concentració de la població que atenem. Coneixem l'existència de 
pràctiques delictives i situacions il·legals entre algunes de les famílies 
roma/gitanes, però no per això es pot criminalitzar i estigmatitzar al conjunt 
d'aquesta comunitat pels errors comesos per alguns dels seus membres. 

 

- La cronificació de l'exclusió social i dinàmiques delictives d'algunes famílies 
roma/gitanes no sol és una responsabilitat de les pròpies famílies, també és una 
conseqüència de la desatenció, omissió i vulneració de drets que gran part de les 
administracions competents vénen realitzant des de l'any 2004, incapaces de 
reaccionar amb mesures integrades i positives davant d'una comunitat amb unes 
característiques especials, i que requereix apostes decidides. 

 

- La comunitat roma requereix i mereix oportunitats reals per a la inclusió social 
que fins ara des de la societat d'acollida no hem sabut construir, però estem 
convençuts que és possible el camí a través de programes adaptats i sobre el 
terreny dirigits al foment de la inclusió social. 

 

- Cal recordar que correspon als poders públics (començant pels Ajuntaments) 
articular les mesures que afavoreixin aquests processos d'inclusió social i que és 
precisament la comunitat romaní/gitana europea el grup més vulnerable i amb 
major necessitat d'atenció a l'UE, tal com s'ha posat de manifest recentment per 
part del Parlament Europeu (25/03/2010) i en la Declaració final de la II Cimera 
Europea sobre la població Roma celebrada a Còrdova els passats 8 i 9 d'abril. 

 
 
 

Fundació Secretariat Gitano (FSG) a Catalunya,  
27 d'abril de 2010. 

 
 


