PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE FAN EL GRUP COMARCAL
D’EN COMÚ GUANYEM, ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I JUNTS PER CATALUNYA AL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME
1.- CONSIDERACIONS PRELIMINARS
En els úl ms anys el repte de la inclusió plena del poble gitano està adquirint una rellevància
creixent en l’agenda europea. L’any 2005 el Parlament Europeu va instar el Consell de la Unió
Europea, la Comissió Europea i tots els estats membres de la Unió a considerar el
reconeixement del poble gitano com una minoria europea.
Des de llavors, a Europa s’han elaborat nombroses polí ques i mesures per millorar la situació
del poble gitano i lluitar enèrgicament contra l’an gitanisme. Un exemple d’aquesta voluntat
és la comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell d’Europa, al Comitè
Econòmic i Social i al Comitè de les Regions, que insta els governs a deﬁnir i implementar
actuacions en els àmbits següents: educació, treball, habitatge i salut.
Seguint aquesta línia de pensament, Catalunya està en marxa el Pla Integral del Poble Gitano
(2017-2020), poc desenvolupat i recentment prorrogat i el Govern Central té l’Estratègia
Nacional per a la Igualtat, la inclusió i la par cipació del poble Gitano (2021-2030), amb escassa
dotació pressupostària.
Els grups comarcals que subscrivim aquesta moció considerem que les polí ques municipals
han de contenir programes i actuacions que ajudin a la comunitat gitana a millorar les seves
condicions de vida.
El Consell Comarcal del Maresme ha de ser conscient de la seva capacitat per coordinar les
accions dels municipis de la comarca i de la seva responsabilitat de promoure accions
municipals i supramunicipals que millorin la qualitat de vida de les persones que integren la
Comunitat Gitana del Maresme.
La venda no sedentària és una ac vitat que, en el nostre entorn, han desenvolupat
tradicionalment persones gitanes, sent una veritable forma de vida per a moltes famílies. Com
tantes ac vitats comercials pateix l’embat de les noves formes de venda i distribució, les
diﬁcultats creixents per exercir-la en àmbits urbans cada cop mes hos ls i els problemes
inherents a la manca de formació de les persones que la exerceixen.

2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per totes aquestes consideracions els Grups Comarcals d’En Comú Guanyem, Esquerra
Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, proposen al Ple del Consell Comarcal l’adopció
dels següents acords

PRIMER.- El reconeixement del poble Gitano, la seva cultura i llengua i manifestar la
importància de la diversitat lingüís ca i cultural per a la transmissió i preservació dels
coneixements i les cultures tradicionals en societats diverses.
SEGON.- Per tal de millorar i digniﬁcar la situació de les persones que es dediquen a la venda
no sedentària al Maresme, elevar al Consell d’Alcaldies:
1.- L’elaboració d’estudi i d’un pla d’acció sobre la venda no sedentària a la comarca.
2.- La programació de formacions professionals especíﬁques per a la bona ges ó dels
negocis de venda no sedentària i de les economies familiars.
3.- L’impuls d’una estratègia conjunta per homogeneïtzar les taxes per la venda no
sedentària en tots els ajuntaments de la comarca.
4.- Promoure accions amb altres ins tucions per a assegurar la pervivència dels drets
dels ﬁlls en relació als permisos que tenen els pares en la venda no sedentària.
5.- Promoure actuacions per a aconseguir una regularització de l’herència del negoci
familiar dels ﬁlls i ﬁlles gitanos que es dediquin a la venda no sedentària.

TERCER..- Comunicar aquest acord a les alcaldies del Maresme, al Consell Assessor del Poble
Gitano, a la Plataforma Gitana d’Acció Polí ca (Politorrom) i a la Generalitat de Catalunya

