
 
 
 
 
Dins el marc de les XXV Jornades de cultura Gitana organitzades per la FAGIC, 
la síndica de greuges de Barcelona va fer una xerrada-col·loqui amb 
representants de diferents entitats gitanes, en la que va presentar la institució i 
es va debatre sobre les necessitats i propostes del poble gitano a Catalunya  
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2017. La síndica de greuges Ma Assumpció Vilà va fer una 
xerrada a diferents representants de entitats gitanes de Catalunya en el marc de les  
XXV jornades de cultura gitana 2017, a  l’Hotel d’Entitats la Pau, seu de la FAGIC. La 
síndica va parlar de la missió de la institució, de la seva actuació i de la funció 
supervisora enfront l’administració municipal. 
 
Vilà, va posar en relleu les queixes més destacades presentades per la ciutadania de 
Barcelona durant el darrer any i va subratllar la importància de la institució com a 
garant i defensora dels drets dels ciutadans. 
Durant el debat, els representants de les diverses entitats presents al col·loqui van 
exposar a la síndica els objectius i tasques que porten a terme les entitats gitanes als 
diferents barris de Barcelona, així com les preocupacions d’aquest col·lectiu.  
 
La Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, FAGiC, es va crear l’any 1991 i 
reuneix 96 associacions gitanes de tot 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. 
D’entre les seves accions principals està el millorar les actuacions dirigides al poble 
gitano, recollint les seves aspiracions i preocupacions i establir un canal de 
comunicació entre els gitanos i la societat catalana, així com proporcionar suport a les 
diferents associacions gitanes, entre d’altres.  
 
La xerrada de la síndica va concloure amb el compromís d’ambdues institucions de 
continuar col·laborant per tal que les preocupacions i problemàtiques del poble gitano 
arribin també a la defensora de la ciutadania de Barcelona.  


