
El govern garanteix més protagonisme a
les entitats en el pla integral gitano

MONICA BERNABÉ /
IIIli’~lou

¯ El conseller de Gover-
nació i Administracions
Publiques, Joan Puigcer-
cós, es va reunir dimarts a
Barcelona amb represen-
lants d’una trentena d’as-
sociacions gitanes de Ca-
talunya per escenificar la
ferina voluntat de la Gene-
ralitat que les entitats si-
guin ,,protagonistes,> del
pla integral del poble gita-
no, aprovat al final del
2005 com un revulsiu per
millorar la situaci6 de la
població gitana a Catalu-
nya. El govern va fer auto-
cñtica i va admetre que ha
de millorar la comunicaciÓ
amb les entitats.

En la trobada, ’va ex-
pressar la seva voluntat
que el pla integral del po-
ble gitano es dugui a terme
-després que diverses as-
sociacions qüestionessin
setmanes entere la celeri-
tat i eficacia amb qu~ el
govern I’est~ implemen-
tant-, i que, a més, les enti-
tats gitanes en siguin les
,,protagonistes>,, i contri-
bueixin a la seva ~,millora>,
i ~~adaptació». I encara

h

El conseller de Govemaci6, Jean Puigcercós, dimarts, amb reptosentants d’entlbits gltanes

més: <~L’any que ve la re-
cepci6 serh al Pati deis Ta-
rongers, al Palau de la Ge-
neralitat,~, hi va afegir
Puigcercós, mostrant el
ciar compromís del govern
de refermar la relació amb
les associacions.

Fonts del Departament
de Governació van reco-
n/:ixer que fins ara ha fahat
-comunicació i intercanvi
d’informació,> amb les en-
titats gitanes i que aix6,
van justificar, ha portar a

interpretacions err6nies
sobre el nivell d’execuci6
del pla. En van posar un
exemple: ,,El pla preveu la
incorporació de la cultura
gitana al currfculum edu-
catiu i la revisió dels Ili-
bres de text. El Departa-
ment d’Educació [de la
Generalitatl va encarregar
aquesta feina a la Funda-
ció Pere Closa, que és gita-
na, per6 d’alx6 no n’esta-
ven assabentades la resta
d’entitats gitanes, ni tan

sois els representants gita-
nos que formen part de la
comissi6 d’educaci6 del
pla integral.~ I més dades:
aquestes mateixes fonts
van assegurar que el pres-
supost previst per al pla in-
tegral del poble gitano
-2,4 milions d’euros el
2005 i 2.5 el 200~ s’ha
gastar fntegrament en ac-
tuacions a favor del poble
gitano, tot i que algunes no
es van incloure formal-
ment dins el pla.
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