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QUI SOM
La Federació d´Associacions Gitanes
de Catalunya -FAGiC- es va crear l’any
1991 i acull més de 90 associacions
gitanes de tota Catalunya. És
l´entitat més representativa de
l’associacionisme gitano a la societat
catalana i es va crear amb la ﬁnalitat
de defensar i promoure els drets i la
cultura del Poble Gitano a Catalunya.

QUÈ FEM
La FAGiC desenvolupa diversos
programes i activitats amb el
suport de diferents institucions
públiques i privades a nivell local,
autonòmic, estatal i internacional.

QUÈ VOLEM
Millorar les actuacions dirigides al Poble Gitano,

recollint les seves aspiracions i preocupacions i establint
un canal de comunicació entre els gitanos i la societat
catalana.

Interactuar amb el govern català, les administracions

locals i l’administració central en referència a plans
d’intervenció amb la població gitana per assegurar que
es respectin els drets del poble gitano.

Fomentar l’associacionisme gitano als barris,

proporcionant suport a les diferents associacions i
entitats gitanes i incentivar, d’aquesta manera, la xarxa
associativa.

Impulsar activitats i iniciatives encaminades a
promoure la convivència dins la societat catalana.

Unir i donar veu a les associacions gitanes de
Catalunya per aconseguir més força i representativitat,
desenvolupant una línia d’acció comuna i donar suport
a les associacions federades.

Defensar, promoure i estudiar la llengua, la història
i la cultura del Poble Gitano.

Intervenir davant qualsevol actitud xenòfoba i de
discriminació en relació vers la comunitat gitana.
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Junta directiva

Simón Montero
President
president@fagic.org

Ricard Marí
Tresorer
tresorer@fagic.org
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Trini Torres
Delegada
Coordinació interna

Aurelio Cortés
Secretari
secretari@fagic.org

Moisés Vázquez
Vicepresident Justicia
justicia@fagic.org

Josep Roigé
Delegat Lleida

Antonio Ximeni
Delegat Tarragona

Paquita Domingo
Vicepresidenta
dona@fagic.org

José Castellón
Delegat Girona

El nostre equip
La FAGiC compta amb més de 90 entitats federades a tot el territori català. La seva plantilla està formada per
més de 40 professionals, repartits entre les diferents entitats i les oﬁcines generals i 19 agents claus en el
territori, compromesos amb el treball social especialitzat amb el poble gitano i que, al costat de voluntaris i
voluntàries, estudiants en pràctiques i persones col•laboradores externes, són el principal actiu de la FAGiC.

Gerent - direcció
Pedro Aguilera
p.aguilera@fagic.org

Direcció de projectes
Chantal Hernández
c.hernandez@fagic.org

Direcció econòmica
Gemma Estruch
g.estruch@fagic.org
Inserció laboral
Sula López s.lopez@fagic.org
Noemí Fernández n.fernandez@fagic.org

Salut
Esther Fernández
e.fernandez@fagic.org

Entitats + RRHH
Gemma Grau
g.grau@fagic.org

Mediació i social
Alba Fernández a.fernandez@fagic.org
Angel jimenez ajimenez@fagic.org

Justícia
Enrique Marín
e.valenti@fagic.org

Rocio Cortés
c.hernandez@fagic.org

Comunicació
Saúl Roas s.roas@fagic.org
Núria Queralt n.queralt@fagic.org

Internacional
Anabel Carballo
a.carballo@fagic.org
Corinna Genchi
c.genchi@fagic.org
Israel Mercader
i.mercader@fagic.org

7

Mediadors cívic comunitaris
Angel Fernandez - Barcelona
Paquita Domingo - Lleida
Trini Torres - Tarragona
Alfredo Domingo - Girona
mediacio.fagicbarcelona@gmail.com
mediacio.fagictarragona@gmail.com
mediacio.fagicgirona@gmail.com
mediacio.fagiclleida@gmail.com

Agent Cívic ajuntament de Lleida
Josep Roigé delegatlleida@fagic.org

Agents cívics del barri de La Mina
Samara Córdoba
Caleb Vázquez
Moisés Vázquez
civismemina@gmail.com

Mediador cívic comunitaris TRAM Besós
Manuel Salguero
Agent cívic
Miguel Borja

Dinamitzadora Punt Òmnia Gaokalo
Maria Jesús García
Carla Brito
gaokalo@xarxaomnia.gencat.cat

Consell gitano d’ancians
info@fagic.org
Tío Curro
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Tío Juan

Tío Pedro

Tío José

Tío Lico

Personal vinculat als projectes

Maria Jimenez

Ass.Gitana Badalona

Alba Fajardo

Ass. Gitana de Buen Pastor

Sonia Domínguez

Ass. Cultural Gitana de Camps Blancs

Nelson Goncalvez

Ass. Per a la Convivència i Civisme del poble gitano.

Carme Hernandez

Associació d’atenció social i promoció Juvenil “Futur de Lleida”

Mª Amparo Subiela

Centro Cultural Gitano de la Mina

Isabel Fernández

Associació Lacho Baji Calí

Cristóbal Laso

Centro Gitano de investigación y desarrollo de Lloret de Mar

Francisca Domingo

Associació Dones Gitanes de Ponent

Pilar Garcia

Associació Gitana de Sabadell

María Valdivia

Grupo Cultural Gitano de Porta

Maria Fajardo

Grupo Cultural Gitano de Porta

Juan Romero

Associació Cultural Gitana de Sant Andreu de la Barca

Miguela Santos

Associació Cultural Gitana de Viladecans

Mª Magdalena Contreras

Associació Tumenge Calí

Trinidad Torres

Associació Gitana de Tarragona
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+ de 15.000
Persones s’han beneﬁciat o han estat ateses
dins els programes de la FAGiC

+ de 80.000
Persones han visitat el nostre web i
les nostres xarxes socials

Àrees d’actuació
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ÀREA DIVERSITAT
Àrea Diversitat
La FAGiC organitza jornades, seminaris i tallers destinats a debatre i proporcionar
informació sobre la cultura gitana, així com de les experiències de treball realitzades
i/o que s’estan duent a terme amb èxit, des de l’any 1991.
Cada any, la FAGiC organitza tres esdeveniments importants però l’any 2020 a causa
de la pandèmia COVID-19 s’han hagut realitzar de forma telemàtica

8 d’abril, Dia Internacional del Poble Gitano.
Des de l’any 1992 les Jornades de Cultura Gitana són un punt
d’intercanvi d’idees i d’experiències tant per a la promoció de la cultura gitana,
com per a la creació de noves formes d’intervenció social.
L’objectiu dels Premis FAGiC és reconèixer el treball de persones per la
seva contribució al desenvolupament del poble gitano i la seva cultura.

Més de 6000 persones han assistit telemàticament als actes durant el 2020
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ÀREA MEDIACIÓ

Servei
Mediació cívico comunitària
El servei de mediació cívico-comunitària tracta la prevenció
de conﬂictes de convivència entre població gitana i no
gitana establint diàleg amb totes les parts implicades. Els objectius són: prevenir, gestionar i resoldre conﬂictes
relacionats amb la convivència. Promoure la comunicació,
l’entreteniment i el diàleg, afavorint la creació de xarxes
de participació.

Des de l'inici del curs escolar, des del servei de mediació cívic comunitària del pla integral del poble gitano
hem estat treballant per tal de mantenir l'escolarització normalitzada de l'alumnat gitano en els centres a petició de realitzar aquest seguiment per el propi PIPGC. Aquesta tasca l'hem realitzat recordant a les famílies la
importància de l'escolarització, donant a conèixer a les famílies les mesures de prevenció, higiene i promoció
de la salut enfront de la COVID-19 dels centres escolars. Els mediadors han contactat a famílies de la seva
zona d'inßuència. Han treballat en un total de 22 barris, a tota Catalunya. En total s'ha contactat amb un total
de 639 famílies, les quals 377 van tornar a l'escolarització després de la intervenció del mediador.
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Promoció del civisme i la convivència
SERVEI DE GESTIÓ DEL BON VEÏNATGE I BON ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC AL BARRI DE LA MINA

L’any 2016 la FAGiC va signar un conveni amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: pel foment del civisme i
la convivència al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Aquesta acció s’ha vist prorrogada els següents
anys ﬁns a 2020 a través del Servei de gestió del bon veïnatge i bon ús de l’espai públic al Barri de la Mina.
Aquest conveni s’ha centralitzat en actuacions vinculades a la mediació i a la promoció del civisme i la
convivència al barri de la Mina, fomentant el coneixement de l’ordenança municipal de “Civisme i bon
veïnatge”. Hem treballat amb diferents organismes i entitats, tals com: el consorci del barri de la Mina;
Ajuntament

de

Sant

Adrià

de

Besòs

i

associacions

veïnals.

Aquest servei ha resultat ser una bona pràctica en l’àmbit local i la intenció és replicar-ho en altres barris i municipis
que disposin de les mateixes característiques.
659 accions realitzades, de les quals un 90% s’han resolt de forma satisfactòria i 10% estan en vies de resolució

CONVENI AMB EL TRAM
Conveni amb el TRAM Besòs per la prevenció i reducció de comportaments incivics detectats a l’interior i en les estacions del tramvia. Aquest projecte neix d’una necessitat detectada per la pròpia empresa del TRAM, que diposita
la seva conﬁança en la FAGiC com a entitat amb gran experiència i trajectòria i que aposta per la convivència i el
respecte a la diversitat a Catalunya. Actualment comptem amb un agent cívic i un mediador.
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ÀREA SOCIAL
Àrea Social

HABITATGE
120 persones directes ateses
320 persones ateses indirectament
Aquest servei ofereix assessorament, orientació i suport
en matèria d’habitatge, facilitant informació respecte als
mecanismes i dispositius a l’abast del ciutadà.
- Programa d’Urgència. Recolzament i
assessorament a les famílies en situació de vulnerabilitat
per a la prevenció de l’exclusió residencial subvencionat
per Departament de Treball Afers Socials i Famílies a
càrrec de la convocatòria de subvencions per a programes
d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del
0,7 % de l’IRPF de l’àmbit de polítiques socials.
- Projecte “O kher”. Acompanyament social a famílies
gitanes en actuacions de reallotjament o d’accés a
l’habitatge.
- Servei de Mediació al programa d’intervenció
socioeducativa i de reallotjament en habitatges de
famílies gitanes, que viuen en assentaments a la ciutat de
Lleida.
- Conveni de col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, relatiu al ﬁnançament
d’actuacions en la millora de la relació de les comunitats
veïnals amb presència de població gitana a l’entorn dels
barris públics transferits o gestionats per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.

SALUT
1302 persones beneﬁciàries de forma directa i 600 més aproximadament de forma indirecta.
- 15 dones gitanes educades i formades com agents de salut comunitària
- 7 formacions en institucions (2 formacions l’hospital Bellvitge. 2 formacions a l’hospital Vall Hebron. 1
formació a la facultat d’infermeria de la UAB. 2 formacions a I’IES Salvador Seguí)
- 9 tallers amb 72 dones gitanes participants per sensibilitzar-les i capacitar-les com a agents de canvi en
temes de cultura, hàbits saludables i prevenció i protocols covid-19. (Barcelona ciutat, La Mina, Badia del
Vallès, Lleida, Salt, Figueres, Mataró, Reus i Camp Clar)
- 120 agents i professionals de la sanitat sensibilitzats sobre història, cultura i valors del Poble Gitano.
- Reforçar el vincle entre la comunitat gitana i les i els professionals de la salut (4 institucions diferents)

I de tu qui pren cura? Sastipen Talí
L’àrea de promoció de la salut i capacitació de la dona cerca millorar la qualitat de vida de la població gitana,
mitjançant l’adquisició de coneixements i pautes que prevenen el grau d’incidència de patologies tradicionalment prevalents a la comunitat. Per això desenvolupa una sèrie de tallers pel foment d’hàbits saludables. Es
treballa també conjuntament amb professionals i institucions sanitàries.
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INSERCIÓ LABORAL

Àrea Social

Kerav Butjí
El projecte “Kerav butji” en Romanès “Jo treballo”, es centra en la adquisició de competències, habilitats personals, professionals i coneixements que millorin la empleabilitat de les persones que participen en el projecte
amb l’objectiu d’una millor inserció al mercat laboral.

PICE - Cambra de Comerç

El programa integral de qualiÞcació i ocupació es destina als joves majors de 16 anys i menors de 30 any i es centra
en la seva capacitació i acompanyament en el procés d’inserció laboral i formatiu.

Els tallers realitzats en el marc dels projecte han estat:
• Tallers formatius de tècniques d’habilitats i cerca de treball amb oﬁmàtica. 71 beneﬁciaris
• Tallers de formació en atenció al client, comunicació i habilitats socials.
20 beneﬁciaris
• Formació missatgeria paqueteria. 17 beneﬁciaris
• Curs de formació per al transport de passatgers i/o mercaderies amb atenció al client 15 beneﬁciaris
• Curs de formació en perruqueria i estètica. 20 beneﬁciaris
• Realització d’entrevistes i preparació de diagnòstics personalitzats. 477 beneﬁciaris
• Sessions d’orientació i assessorament laboral. 301 beneﬁciaris
• Activitats d’autoestima i expectatives personals. 100 beneﬁciaris
• Activitats formatives de bones pràctiques laborals. 203
beneﬁciaris
• Creació de formularis on-line. 181 beneﬁciaris
• Seguiments individuals per resoldre dubtes i fer seguiment de les TIC’s. 222 beneﬁciaris

JUSTÍCIA
Actuacions
d’assessorament jurídic
Barsaní
El projecte centra l’activitat en la modalitat d’acompanyament socioeducatiu, treballant per la integració
social a través d’accions de suport social i acollida
durant el procés de transició i sortida del CP així
com durant el seu internament. També es desenvolupen accions de mediació en casos puntuals, per
evitar conﬂictes amb població gitana que puguin
sorgir i incidir tant a l’interior del CP’s com a l’exterior. Està ﬁnançat pel Departament de Justícia, Secretaria de mesures penals, reinserció i atenció a la
victima de la Generalitat de Catalunya i és un programa multidisciplinar d’atenció directa de demandes
personals, familiars i comunitàries procedents de la
comunitat gitana i/o en relació amb ella, per part de
professionals i institucions a Catalunya al voltant de
problemàtiques socials i legals, de la millora de la
convivència i de la garantia de la no vulneració dels
nostres drets fonamentals.

Assessorament jurídic
Des de l’any 2011, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya va apostar per oferir aquest servei orientat a les víctimes de
delictes d’odi i discriminació, i més tard, va obrir el camp d’actuació a altres branques de l’assessorament jurídic.
El servei d’assessorament jurídic consisteix en informar, assessorar, acompanyar i derivar (si s’escau) els titulars en temes legals i
facilitar-los els passos a seguir. Comptem amb el suport del ﬁscal
coordinador del servei de delictes d’odi i discriminació de la ﬁscalia provincial de Barcelona.
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ÀREA INTERNACIONAL
Àrea Internacional

XARXES europees i internacionals
Col·laborem amb més de 20 entitats de tota la Unió Europea
Els projectes europeus estan
basats en aquestes línees
d’actuació:
- Antigitanisme
- Memòria històrica
- Drets, igualtat i ciutadania
- Joventut

No podem pensar Europa sense el Poble gitano, d’aquí la necessitat d’unir-nos i treballar en
xarxa totes les entitats gitanes
dels diferents països, per garantir l’èxit dels nostres objectius.
Aquest any hem desenvolupat
7 diferents projectes europeus
dins del marc dels programes
Erasmus+, Drets, Igualtat i
Ciutadania, del Cos Europeu
de Solidaritat i també Þnançats
per l’Ajuntament de Barcelona i
el Consell d’Europa.
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PUNT ÒMNIA

Cursos d’Inserció laboral i formació
en TIC
Ús lliure d’ordinadors i
acompanyament en gestions online

+ 180 participants
+ 21 activitats i tallers programats
+ 2800 usos

Un Punt Òmnia és un servei d’accés a les noves tecnologies. Gratuït
i obert a tothom, ofereix espais dotats d’ordinadors d’ús públic i
comunitari. L’espai té el suport constant d’una professional que dinamitza l’espai i recolza a les persones que l’ho utilitzen. La FAGiC
gestiona el Punt Òmnia Gao Kaló al barri de Gràcia de Barcelona.

EXPOSICIONS
Amb la voluntat de recordar la història del poble
gitano i de lluitar contra els estereotips, la FAGiC
ha creat aquestes dues exposicions, que poden
demanar-se gratuïtament.
Exposició COM TU. Coneixem de debò als gitanos? És l’hora d’aprendre la història i la cultura
del poble gitano, amb tots els seus valors positius.
Exposició PORRAJMOS. Catalunya comparteix
amb els altres països europeus el deure històric
de recordar a les víctimes de l’holocaust. Amb
rigor històric i voluntat de divulgació, la FAGIC
organitza l’exposició “PORRAJMOS, el genocidi
nazi del poble gitano”.
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Pressupost anual 2020
Ingressos

Despeses
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Reforçant la nostra xarxa
Durant l’any 2020 hem establert contactes i hem fet convenis amb diferents entitats privades
i del sector social pel compliment i desenvolupament de projectes vinculats al poble gitano:
- FUNDACIÓ ROVIRALTA: Durant el curs 2019-20, 22 nens i nenes gitanos podran
beneﬁciar-se de l’obtenció de llibres per a la seva escolarització i normalitzar així la seva
situació.
- AUTOESCOLA IRIS. Col·laboració per treure el carnet de conduir a persones amb risc
d’exclusió social i col·laboració amb el curs de paqueteria i missatgeria
- JARA ACADEMIA. Col·laboració amb el curs de perruqueria i estètica
- FUNDACIÓ NOUS CIMS. Programa Zing
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Associacions federades

Associacions de Barcelona
Associació Romí Sisli
Associació Dones Gitanes de Mataró
Associació Cultural Gitana de Sant Vicenç dels Horts
Asociación Gitana la Nueva Mina
Asociación Centro Cultural Gitano de San Roque
Centro Cultural Caló
Associació Gitana de Joventut, Igualtat i Progrés
Associació Catalana de Jóvenes Gitanis Rromane Terne
Associació Tumenge Calí
Asociación Gitana de Pineda de Mar
Associació Gitana de Sabadell
Asociación RAN KALI
Associació Gitana Caló Calí
Associació Ludari de Catalunya
Asociación Gitana de Canovelles
Associació Cultural Gitana de Vilanova i la Geltrú
Centro Cultural Gitano de la Mina
Associació Cultural Gitana de Camps Blancs
Proamina Promociones Artísticas Mina
Associació Unió Gitana de Manresa
Asociación Gitana Badalona
Associació Cultural Calí del Prat de Llobregat
Associació Cultural Gitana de Cornellà
Associació Sòcio-cultural Lachó-bají Calí Polígono Gornal
Asociación sociocultural gitana de l’Anoia
Associació Cultural Gitana de Sant Roc
Associació Cultural Gitana de Sant Andreu de la Barca
Associació per a la Promoció de la Rumba Catalana de Mataró
Associació Gitana de Gavà
Associació Cultural Gitana de Viladecans
Grupo Cultural Gitano de Porta
Associació Gitana Bon Pastor
Instituto Romano para Asuntos Sociales y Culturales (IRASC)
Associació Cultural Gitana La Cera
Centre Cultural Gitano d’Hostafrancs
Asociación Multicultural: Nakeramos
Asociación de Jóvenes Gitanos de Viladecans
Associació de la Dona Gitana Catalana
Associación Gitana de Mujeres Amanecer
Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs
Associació Romi Gitana de Viladecans
Associació Joves Gitanos de Catalunya
Associació Gitana de Nou Barris
Associació Dones Gitanes de Sitges
Asociacion Cultural Gitana Cristiana Evangelica de Tordera
Associació Dones Gitanes del Carrer La Cera
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Associació per a la Convivència i Civisme del Poble Gitano
Associació de Joves Gitanos de Gràcia
Bages Associació Cultural Gitana (BACG)
Asociacion Centro Juvenil Cultural de Badalona
Union Sociocultural Gitana d’Hostafrancs
Associació Opre Romale
Associació Gitana Rom i Romi de Badalona
Club Esportiu Gipsyrom
Associació cultural gitana per la Inserció social
Associació Gitana Fraternitat i Poble Català
Associació cultural d’artistes
Associació cultural gitana de Joves d’Hostafrancs
Asociación Carabutsí
Associació Joventut Gitana del Raval

Associacions de Tarragona
Unió Gitana de Tortosa
Associació Integració Gitana de Tortosa
Associació Integració Gitana de Reus
Associació Gitana de Tarragona (AGT)
Associació Gitana Catalana de Camp Clar
Associació Dones Gitanes Zuvlia Rrmia del Tarragonès
Associació de la Dona Gitana i la Joventut de Camp Clar
Associació Centre de Rehabilitació Betel
Associació de Dones Romí Kalí

Associacions de Girona
Centro Gitano Investigación y Desarrollo Lloret de Mar
Associacio Salt Futur
Associació Nova Generació gitana de Girona
Associació Cultural Gitana de Valldollig
Associació Cultural Gitana de Lloret de Mar
Asociación Gitana Mujer Virtuosa

Associacions de Lleida
Associació Lachi Foró (Bona Ciutat)
Associació Gitana de Miralcamp
Associació Dones Gitanes de Ponent
Associació d’Acció Social Promoció Juvenil Futur de Lleida
Associació Cultural Gitana Les Borges Blanques
Associació d’Acció Social d’Alfarràs
Associació Sociocultural de la Fuliola
Associació Gitana del Pla d’Urgell
Associació de Joves Estudiants Gitanos de Lleida

Col·laborem amb:

Participem a:

- SOS RACISME

- Consejo Estatal del Pueblo Gitano

- UCFR (Unitat contra el Feixisme i el Racisme)

- Plataforma Khetané

- Col·legi de Periodistes de Catalunya

- Consell Municipal del Poble Gitano ( Ajuntament de Barcelona)

- SGAE (societat general d’autors i editors)

- Xarxa Antirumors de l’Ajuntament de Barcelona

- UAB

- Phiren Amenca

- UB

- FARE ( Futbol contra el racisme)

- Universitat Pompeu Fabra

- ERIO (European Roma Information Oﬃce)

- Clece (Empresa)

- Rromani Pativ

- Llibreria La Casa del Llibre

- ERGO

- Entitats Bancàries i de ﬁnançament: oﬁcines, ser-

- TernYPe

veis de recuperació, serveis jurídics i centrals

- ERRC

- Cossos de seguretat: Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana i Policia Local
- Serveis Socials centrals I dispositius, recursos
d’atenció primària i emergència de Catalunya
- Serveis de reinserció i rehabilitació del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
- Serveis socials d’execució penal
- Professionals vinculats a professions mèdiques i
sanitàries, d’intervenció social al món del Dret,
del Sistema bancari, psicologia i educació
- Equips d’atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
- Equips d’assessorament Pedagògic (EAP) del Departament d’Educació de la Generalitat
- Direcció General d’Atenció i la Adolescència
(DGAIA)
- Punts d’atenció i assessorament a les Dones
- Serveis de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona
- Altres entitats no governamentals dedicades a aspectes socials vinculades a activitats i situacions
detectades (dones, inclusió social, inserció laboral,
en situacions de detenció, bancs d’aliments,
prevenció de desnonaments i promoció de l’arrendament socials, etc.)
- Consells Comarcals, especialment Àrees d’educació i benestar social
- Centres escolars (públics i privats) així com de formació professional
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