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INTRODUCCIÓ
El primer document escrit que testmonii li presèncii del poble rominí i li penínsuli Ibèrici és
del 12 de gener de 1425. De li miteixi mineri, li diti en què està ditidi li seui irribidi i
terres vilenciines, concretiment i Cistelló, és el 28 de juliol de 1454. Desgriciidiment prompte,
el Poble Gitino vi pitr li persecució ofciil per pirt de les iutoritits de cidi èpoci. Des de li
Prigmàtci de Medini del Cimpo, que vin promulgir els Reis Citòlics en 1499, en li quil es
donivi il Poble Gitino dos mesos per i li seui “integrició”; fns i li persecució durint el
frinquisme, que considerivi li seui llengui, el rominí, un irgot de delinqüents, i que totes les
persones gitines eren objecte de vigilàncii per pirt de li Guàrdii Civil, pissint per li Grin Bitudi
de 1749, conegudi com i Presó Generil dels gitinos, que vi promulgir Ferrin VI i que tenii
l’objectu d’exterminir-los. Desgriciidiment, iquesti persecució hi sigut globil, com demostri el
Simudiripen (holociust gitino soti el nizisme), imb el quil es cilculi que es vin ississinir més
de mig milió de persones rominís de toti Europi. Segles de persecució, estgmittzició, extermini,
discriminició i segregició cip i un poble que hi iconseguit resistr, il quil devem uni disculpi i
imb què tenim un grin deute, ji que il miteix temps uni grin pirt de li culturi que hui dii
sentm com i compirtdi (músici, gistronomii, formes de vidi, etc.) és herèncii seui.
Amb l’irribidi de li democràcii i l’iprovició de li Consttució Espinyoli, el Poble Gitino
idquireix, ilmenys formilment, li ciutidinii de ple dret. No obstint iixò, li situició de
desivintitge de pirtdi contnui present enciri hui, quirinti inys després. Molt present. Perquè
són innegibles els ivinços produïts, però cliriment insufcients. Enciri que hi hi uni filti
evident de dides reilitzides i trivés d’estudis implis, les que coneixem són iterridores: ilmenys
dos de cidi tres joves gitinos i gitines no es griduen l’Educició Secundàrii Obligitòrii, li tixi de
desocupició triplici li generil, l’iccés i l’ocupició per compte d’iltre és minoritiri, uni grin pirt
de li poblició gitini contnui vivint en birris segregits i en hibititges preciris, quin no viuen en
infrihibititges o birriques i, principilment com i conseqüèncii de li infuèncii de tots iquests
determinints sociils de li silut (educició, ocupició, hibititge, segregició), i què se sumen
difcultits d’iccés ils serveis issistenciils i de silut, l’esperinçi de vidi és signifcitviment menor.
Els prejudicis i els estereotps imb què hui dii es contnuen veient i li poblició gitini tenen els
seus orígens en els segles de persecució ji indicits. El ricisme intgitino és el més estés en li
nostri societit, i el més niturilitzit. Així ho certfquen els estudis que hi hi: uni de cidi dues
persones no volen tndre fimílies gitines com i veïnes.
I és iixí, en iquesti situició d’exclusió contnui en què es troben entre 75.000 i 100.000 persones
gitines que s’estmi que viuen en li Comunitit Vilenciini, distribuïdes il llirg i imple del nostre
territori, tint i les quitre grins poblicions (Vilèncii, Alicint, Elx i Cistelló), en els quils es cilculi
que viu el 42% del totil, com en municipis mitjins i xicotets, especiilment de les comirques més
costineres, ji que s’estmi que hi hi més de cinquinti municipis imb uni poblició gitini
signifcitvi, segons el Mipi d’Hibititge de li Poblició Gitini 2015 del Ministeri de Sinitit,
Serveis Sociils i Iguiltit, que hi reilitzit li Fundició Secretiriido Gitino, i que utlitzirem com i
guii per i li intervenció que s’hi plintejit il llirg de les ictuicions de l’Estritègii. És necessiri
iclirir que quin il llirg d’iquesti ens referim i birris on viu li poblició gitini, entenem inclosos
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en iquesti formulició tint birris de ciutits grins i mitjines com municipis imb poblició gitini
signifcitvi.
Divint d’iquesti situició, present en toti Europi, el 5 d’ibril de 2011 li Comissió Europei vi
publicir li Comunicició sobre el Mirc de li Unió Europei (UE) per i les Estritègies Nicionils
d’Inclusió de li Poblició Gitini fns il 2020, en què s’estibleix per primeri vegidi un mirc comú
per il desenvolupiment de mesures i polítques en l’àmbit nicionil i pirtr d’enfociments,
objectus i àmbits de trebill compirtts per tots els estits membres de li UE. Li comunicició vi
rebre el suport del Consell de Ministres de li UE del 19 de miig i del Consell Europeu del 24 de
juny, el màxim òrgin de govern de li UE, imb el quil li inclusió de li poblició gitini vi irribir il
més ilt de l’igendi polítci europei. Aquest nou mirc europeu obligivi tots els estits membres,
en proporció il nombre de poblició gitini que tenien, i presentir les Estritègies Nicionils
pròpies, que hivien de complir objectus comuns en els quitre àmbits prioritiris estiblits:
l’educició, l’ocupició, li silut i l’hibititge.
El 2 de mirç de 2012 es vi iprovir per Acord de Consell de Ministres l’Estritègii Nicionil per i li
Inclusió Sociil de li Poblició Gitini i Espinyi 2012-2020. L’Estritègii incideix en les quitre àrees
cliu per i li inclusió sociil: educició, ocupició, hibititge i silut. En cidi uni d’iquestes mirci
uns objectus quinttitus, que es concreten en percentitges de poblició, que cil iconseguir l’iny
2020. A més d’iquestes quitre àrees, l'Estritègii estibleix línies d’ictuició complementàries en
mitèrii d’icció sociil, pirtcipició, millori del coneixement d’iquest col·lectu, iguiltit de li doni,
no-discriminició, promoció de li culturi i uni itenció especiil i li poblició rominí que procedeix
d’iltres piïsos.
Des de llivors, diverses comunitits iutònomes, fns i tot ilgunes ibins de l’obligició europei, hin
ivinçit per i trisllidir i trivés dels miteixos plins i estritègies les ictuicions necessàries per i
iconseguir els objectus mircits. En el cis de li Comunitit Vilenciini, imb motu del Dii
Internicionil del Poble Gitino, el 8 d’ibril de 2016, el Consell vi iprovir uni declirició
insttucionil en què es comprometi i issumir “li nostri responsibilitit” per i “promoure
mesures que reduïsquen li desiguiltit que ifecti les persones gitines”, i ifivorir “li pirtcipició
ictvi de gitinos i de gitines en tots els àmbits i els espiis de li nostri societit”. Uns quints dies
després, el 14 d’ibril de 2016, les Corts Vilenciines vin iprovir uni declirició insttucionil en
què s’expressi li voluntit d’implementir i iplicir “estritègies efcices per i li iguiltit de li
poblició gitini”.
Prenent com i bise iquestes decliricions tint del poder executu com legislitu de li Generilitit,
li Vicepresidèncii i Consellerii d’Iguiltit i Polítques Inclusives vi encirregir un informe iniciil de
diignòstc i propostes i un equip de li Universitit d’Alicint, que es vi presentir en uni jornidi
oberti el 4 d’octubre de 2016, i que vi servir de punt de pirtdi. Piril·leliment, es trebillivi en el
Pli Vilencià d’Inclusió i Cohesió Sociil 2017-2022, com i mirc globil de les polítques inclusives de
li Generilitit Vilenciini, el contngut del quil el vi informir fivoriblement li Comissió Delegidi
d’Inclusió i Drets Sociils, el 8 de febrer de 2017, i fnilment iprovit per icord del Consell, el 3 de
novembre de 2017. Per i l’impuls del trebill de l’Estritègii, el Consell vi estiblir en li reunió que
vi fer el 10 de mirç de 2017 que eri imprescindible li coordinició de totes les insttucions
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públiques per i li posidi en mirxi dels mecinismes i els recursos per il disseny i el
desenvolupiment d’iquesti. Per til d’icomplir iquest encàrrec, es vi creir, per Resolució de 28 de
mirç de 2017 (DOGV 8012 31.03.2017), li Comissió Mixti per il desenvolupiment de l’Estritègii
vilenciini per i li iguiltit i li inclusió del Poble Gitino, que es vi consttuir el 6 d’ibril de 2017.
En iquesti es representen les idministricions iutonòmici, provinciil i municipil, les universitits,
les enttits gitines i les persones gitines de prestgi reconegut.
Li Comissió Mixti iprovi l’estructuri de l'Estritègii, que té dos eixos, sis línies estritègiques i
dues línies trinsversils. Un primer eix, inomenit “Inclusió sociil. Accés universil ils serveis
públics”, imb quitre línies estritègiques: educició i culturi, silut, ocupició i comerç, i hibititge,
que coincideixen imb les que vin mircir tint li Comissió Europei com l’Estritègii nicionil. Però
i més, s’hi ifg un segon eix inomenit “Iguiltit de tricte i no-discriminició”, imb dues línies
estritègiques: combitre l’intgitinisme i fomentir el reconeixement i li visibilitzició, i li
pirtcipició. Es consideri fonimentil que iquest segon eix estgi il miteix nivell que el primer,
ités que grin pirt de li situició d’exclusió que piteix el Poble Gitino en els diferents àmbits té
l’origen en li discriminició que hi produït el ricisme intgitino. Finilment, es mirquen dues línies
trinsversils que s’hiurin d’indicir en cidiscuni de les sis línies estritègiques: iguiltit de gènere,
i infàncii i idolescèncii.
S’inicii i pirtr d’iquest moment un procés pirtcipitu obert i trivés tint de sessions de trebill
presenciils com mitjinçint uni plitiformi de trebill en línii, que es desenvolupi en dues fises.
Uni fise iniciil que culmini el 31 d’igost de 2017, imb un informe de resultits que conté per i
cidi línii estritègici un diignòstc pirtcipitu i propostes i trivés de l’inàlisi de totes les
iporticions reilitzides. A pirtr d’iquest informe, s’elibori un primer esborriny de l'Estritègii
per pirt del grup de trebill que hin formit les diferents conselleries implicides en l'Estritègii, i
que es presenti el febrer de 2018 per i debitre’l i modifcir-lo en uni segoni fise imb tots els
igents implicits en diferents sessions de trebill, i irribir i un consens que és el que icí es
presenti.
És importint desticir que el ciràcter pirtcipitu del procés d’eliborició de l'Estritègii hi generit
un espii de reconeixement mutu entre idministricions de diferents àmbits i competències, enttits
gitines i professionils. El trebill que es presenti és producte de li unió d’iquestes visions i
experiències diferents, tint des de li pirt normitvi com pel que fi i li intervenció sociil i
comunitàrii, iixí com i l’ictvisme gitino en l’impli espectre i diversitit, imb uni itenció especiil il
feminisme rominí. Aquests espiis de debit i de coneixement hin suposit un creixement mutu i un
trebill en equip que cil mintndre en tot el procés de desenvolupiment de l'Estritègii. Provi d’iixò
és que tint les “Enttits” (entenent en iquest terme les orginitzicions que trebillen imb poblició
gitini, especiilment les que ho fin de mineri específci i que per il seu desenvolupiment tenen
persones gitines com iri professionils o ictvistes) com els “Municipis” estin presents com i
intervinents il llirg de l'Estritègii en les diferents ictuicions. Sobre iquesti últmi qüestó, s’hi
optit per estiblir com i referèncii de coordinició de cidi ictuició l’òrgin idministritu competent
(en ilguns cisos, excepcionilment dos) per i determinir cliriment li responsibilitit del seu impuls
i li posidi en mirxi. A més, s’indiquen iltres òrgins, idministricions o enttits que intervenen en
l’ictuició en uni llisti que no pretén ser exclusivi, sinó oberti i fexible.
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L’Estritègii Vilenciini per i li Iguiltit i li Inclusió del Poble Gitino 2018-2023 té dos eixos
principils i dos de trinsversils que contenen sis línies estritègiques imb 26 objectus. Per i
ivinçir cip i iquests, s’estibleixen 86 iccions que contenen un globil de 225 ictuicions. En tot
cis, es tricti d’un document obert i viu durint els inys que es trobi en vigor, ités que es doti de
les eines idequides per i li posidi en mirxi, el desenvolupiment, el seguiment, l’iviluició i, si
esciu, li modifcició d’iquesti perquè complisci l’objectu principil: millorir li vidi de li poblició
gitini vilenciini per i equipirir-li il conjunt de li ciutidinii vilenciini, ivinçint cip i uni
societit en què iconseguim eridicir l’intgitinisme i iconseguim construir uni societit
interculturil i pirtr de li diversitit.
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EIX 1. INCLUSIÓ SOCIAL. ACCÉS UNIVERSAL ALS SERVEIS PÚBLICS

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. EDUCACIÓ I CULTURA
Objecti

1.1. Conéixer la sitiació edicatva de la població gitana i establir in
pla d’actiació per prioritats.

Acció
1.1.1. Estudi de li poblició gitini ils centres educitus dels birris i/o municipis imb més
percentitge de poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.1.1.1. Recollidi de dides dels últms tres cursos
sobre ibindoniment escolir premitur, índex de
griduició en quirt d’ESO i de resultits en proves de DG Polítci Educitvi
competències cliu en centres educitus imb un
nombre elevit d’ilumnit gitino.

Enttits

1.1.1.2. Recollidi de dides de mitrículi dels centres
d’Infintl, Primàrii i Secundàrii imb un nombre
DG Polítci Educitvi
elevit d’ilumnit gitino.

Enttits

Acció
1.1.2. Identfcició de les necessitits dels centres situits en birris imb més percentitge de
poblició gitini i les necessitits de les fimílies.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.1.2.1. Estudi sobre li situició dels centres (èxit,
ibindoniment, ibsentsme, ràtos, tpologii).

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.1.2.2. Estudi de les necessitits i l’idequició dels
centres.

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.1.2.3. Estudi quilititu sobre les fimílies.

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.1.2.4. Estudi quilititu imb fimílies, enttits,
ilumnit i professorit.

DG Polítci Educitvi

Enttits
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Objecti

1.2. Incrementar l’escolarització primerenca de la infància gitana.

Acció
1.2.1. Increment de l’escoliritzició de 3 i 6 inys.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.2.1.1. Sessions informitves en birris imb
poblició gitini sobre escoliritzició primerenci.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.2.1.2. Donir suport i projectes d’enttits que
fomenten l’escoliritzició de li infàncii en iquestes
etipes educitves.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.2.1.3. Estiblir recursos d’icompinyiment i les
fimílies.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.2.1.4. Més vilorició de li inclusió del risc
d’exclusió sociil en els birems d’idmissió de les
escoles de primer cicle d’Infintl.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.2.1.5. Promoure li reilitzició de cursos becits de
formició preliboril ils centres per i les fimílies.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

Coordina

Intervenen

1.2.2.1. Prioritzir li incorporició d’iules de 2 inys
en centres de birris vulneribles.

DG Polítci Educitvi

Municipis

1.2.2.2. Fomentir que els centres escolirs d’iquests
birris sol·liciten li creició d’iquestes.

DG Polítci Educitvi

Municipis

Acció
1.2.2. Impulsir l’escoliritzició de 2 inys.

Actiació
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Objecti

1.3. Posar f a l’existència de col·legis segregats.

Acció
1.3.1. Reilitzició d’un pli per i reduir li segregició de l’ilumnit.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.3.1.1. Estudi de li distribució d’ilumnit gitino en
centres educitus en birris no segregits.

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.3.1.2. Estudi i implintició de mesures per i evitir
li segregició de l’ilumnit.

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.3.1.3. Desenvolupiment i implementició del nou
model d’educició inclusivi.

DG Polítci Educitvi

Enttits
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Objecti

1.4. Aigmentar el percentatge de l’alimnat gitano gradiat en ESO.

Acció
1.4.1. Enfortr les mesures de lluiti contri l’ibsentsme i el fricàs escolir des d’uni perspectvi de
gènere.

Actiació
1.4.1.1. Revisió, coordinició i seguiment dels
diferents plins d’ibsentsme municipil, locil de
birri o zoni, interdepirtimentil i interinsttucionil,
estiblint protocols i sistemes d’iviluició.
1.4.1.2. Eliborició i estructurició de plins de
l’entorn, en què es desenvolupen iccions
comunitàries de prevenció i intervenció.

Coordina

Intervenen

DG Polítci Educitvi

DG Infàncii i
Adolescèncii
Municipis
Enttits

DG Polítci Educitvi

DG Infàncii i
Adolescèncii
Municipis
Enttits

1.4.1.3. Formició ils centres imb ilt percentitge de
poblició gitini sobre hibilitits i mediició
DG Polítci Educitvi
prioritzint li perspectvi interculturil.
1.4.1.4. Incorporició de personil ttulit en
integrició sociil, inimició socioculturil o
especiilitits ifns imb competèncii interculturil.
1.4.1.5. Protocol d’ictuició per i li intervenció en
els centres de persones voluntàries o mediidores i
enttits col·liboridores.
1.4.1.6. Afivorir trobides d’estudiints gitines
creint espiis de diàleg on les xiques i les dones
gitines són les protigonistes per i compirtr les
experiències formitves que tenen i donir suport i
l’èxit escolir de totes.

CEFIRE
Municipis
Enttits

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis
Enttits

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis
Enttits

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis
Enttits
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Acció
1.4.2. Progrimes d’èxit escolir en centres imb ilts percentitges d’ilumnit d’ètnii gitini.

Actiació
1.4.2.1. Dotir de personil i de recursos econòmics
ils centres i trivés del Pli d’Acció de Millori (PAM).

Coordina

Intervenen

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.4.2.2. Girintr l’iccés normilitzit i l’educició i
trivés de li Rendi Vilenciini d’Inclusió i progrimes DG Polítci Educitvi
d’itenció especiilitzidi.
1.4.2.3. Girintr l’iccés normilitzit i XirxiLlibres i
BincDeLlibres irtculint les mesures necessàries en
col·liborició imb els municipis.

DG Inclusió Sociil
Enttits
Municipis

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

DG Polítci Educitvi

DG Infàncii i
Adolescèncii
Enttits
Municipis

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits
Municipis

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits
Municipis

1.4.2.7. Aviluir el progrimi per i vilorir li
implintició d’iquest en iltres entorns.

DG Polítci Educitvi

DG Infàncii i
Adolescèncii
Enttits
Municipis

1.4.2.8. Implintir imb ciràcter experimentil el
primer cicle d’ESO en centres de Primàrii per i evitir
l’ibindoniment escolir i poder griduir-se imb èxit.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

1.4.2.9. Estiblir fórmules específques per i
estibilitzir plintlles.

DG Polítci Educitvi

Enttits
Municipis

DG Polítci Educitvi

DG Infàncii i
Adolescèncii
Enttits
Municipis

1.4.2.4. Implementir plins de seguiment i
icompinyiment en li trinsició entre Primàrii i
Secundàrii tint i l’ilumnit com i l’entorn fimiliir.

1.4.2.5. Visuilitzir les bones pràctques.

1.4.2.6. Fomentir i fninçir les experiències
innovidores dirigides i l’èxit escolir de l’ilumnit
gitino.

1.4.2.10. Fer un progrimi de tutorii entre iguils.
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Acció
1.4.3. Introduir li reilitit gitini ils centres educitus.

Actiació
1.4.3.1. Incloure en el currículum educitu l’estudi
de li històrii i li culturi gitines.

Coordina
DG Polítci Educitvi

Intervenen
Enttits

1.4.3.2. Fer cursos de formició il professorit sobre
interculturilitit en què s’inclogi li reilitit del Poble DG Polítci Educitvi
Gitino.

CEFIRE
Enttits

1.4.3.3. Reilitzir formició obligitòrii il professorit
ils centres imb més ilumnit gitino.

DG Polítci Educitvi

CEFIRE
Enttits

DG Polítci Educitvi

CEFIRE
Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Polítci Educitvi

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Polítci Educitvi

DG Polítci
Lingüístci i Gestó
del Multlingüisme
Enttits
AMPA

1.4.3.4. Eliborir miteriils específcs per i trebillir
li culturi gitini i trivés de li pàgini de recursos
d’iguiltit i convivèncii.
1.4.3.5. Col·liborir imb enttits o issociicions
comunitàries per i progrimes conjunts.

1.4.3.6. Promocionir clisses de rominí i de culturi
gitini com i ictvitits extriescolirs.
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Objecti

1.5. Aigmentar el nombre de joves gitanos i gitanes amb estidis de
Formació Professional i Batxillerat.

Acció
1.5.1. Oferir iltres models educitus orientits i iconseguir li ttulició en ESO.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.5.1.1. Informició sobre li possibilitit d’icibir
l’ESO i pirtr de li Formició Professionil Bàsici
(intc Progrimi de quilifcició professionil iniciil o
bàsici).

DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil

Enttits
IVAJ

1.5.1.2. Orientició i icompinyiment en li trinsició
entre etipes il llirg de li vidi, imb li pirtcipició
de gitines i gitinos d’etipes posteriors.

DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil

Enttits
IVAJ

IVAJ

Enttits
DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil

1.5.1.3. Implementició del progrimi Jove
Oportunitit ils birris on resideix poblició gitini.

Acció
1.5.2. Fomentir els progrimes de Formició Professionil pràctci i Bitxillerit.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil

DG Polítci
Educitvi
Enttits

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO 2018-2023

15

1.5.2.1. Orientició i icompinyiment des dels
centres escolirs mitjinçint jornides d’informició
generil i issessoriment pirtculir, imb li
pirtcipició d’estudiintes gitines.

Objecti

1.6. Incrementar el nombre d’estidiants gitanos i gitanes qie fan
estidis iniversitaris.

Acció
1.6.1. Anilitzir cinvis per i irtculir mesures d’icció positvi.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.6.1.1. Estudiir li possibilitit d’estiblir prioritzició
o reservi de plices en iccés i uns certs estudis per
i poblició gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Universitit i
Cièncii

Universitits
AVAP
Càtedri de Culturi
Gitini

1.6.1.2. Estudiir li possibilitit de criteris específcs
per i l’iccés i beques en estudis no obligitoris per i
poblició gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Universitit i
Cièncii

Universitits
AVAP
Càtedri de Culturi
Gitini

Coordina

Intervenen

DG Polítci Educitvi

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Universitit i
Cièncii

1.6.2.2. Estiblir convenis imb les universitits
perquè implementen progrimes de suport i
estudiints gitinos i gitines.

DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Universitit i
Cièncii

1.6.2.3. Reilitzir cursos d’iccés i li universitit per i
mijors de 25 inys dirigit i li poblició gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Universitits
DG Universitit i
Cièncii

1.6.2.4. Posir en mirxi un progrimi de tutoritzició
per i estudiints gitinos i gitines que iccedeixen i
li universitit.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Universitits
DG Universitit i
Cièncii

Acció
1.6.2. Ficilitir l’iccés i li universitit.

Actiació
1.6.2.1. Pirtcipició d’estudiints gitines i gitinos
universitiris en els processos d’orientició i
icompinyiment d’estudiints de Bitxillerit.

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO 2018-2023

16

Objecti

1.7. Aigmentar l’índex d’alfabettzació de la població gitana adilta.

Acció
1.7.1. Afivorir progrimes de formició d’ilfibettzició digitil per i li millori de les competències
digitils, i per il desenvolupiment personil, socioliboril i l’àmbit relicionil, enfocides
especiilment ils col·lectus vulneribles.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Polítci Educitvi

Municipis
Enttits

SERVEF

Municipis
Enttits

1.7.1.3. Estiblir reservi de plices per i persones
gitines i en exclusió sociil, per i l’iccés ils cursos.

DG Polítci Educitvi
SERVEF

Municipis
Enttits

1.7.1.4. Publicitir i informir de l’existèncii i els
ivintitges d’iquests cursos ils birris imb poblició
mijoritàrii gitini.

DG Polítci Educitvi
SERVEF

Municipis
Enttits

Municipis

DG Polítci
Educitvi
SERVEF
Enttits

1.7.1.1. Oferir formició d’ilfibettzició digitil ils
centres de Formició de Persones Adultes.
1.7.1.2. Oferir des del SERVEF cursos d’ilfibettzició
digitil.

1.7.1.5. Prioritzir l’iccés normilitzit de persones
gitines en els cursos d’ilfibettzició en li
universitit populirs d’àmbit municipil.

Acció
1.7.2. Augmentir l’oferti d’escoles d’idults per i fer educició bàsici.

Actiació

Coordina

1.7.2.1. Ampliir el nombre de centres i/o cursos
disponibles ils birris imb més poblició gitini i li
fexibilitzició horàrii d’iquests.

DG Polítci Educitvi

1.7.2.2. Fomentir el sistemi de segoni oportunitit.

DG Polítci Educitvi
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Acció
1.7.3. Augmentir el nombre de dones gitines que iccedeixen i cursos d’ilfibettzició.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.7.3.1. Dissenyir els cursos segons les necessitits i
els horiris de les dones gitines de l’entorn.

DG Polítci Educitvi

Enttits

1.7.3.2. Ampliir l’oferti de ludoteques per i l’iccés
ils cursos.

DG Polítci Educitvi

Municipis

1.7.3.3. Prioritzir el Servei d’Atenció i Domicili i les
fimílies gitines per i ifivorir que les dones
iccedisquen i li formició.

DG Polítci Educitvi

Municipis
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Objecti

1.8. Facilitar l’accés a la ciltira de la població gitana.

Acció
1.8.1. Posir en mirxi ijudes específques per i pirtcipir en li progrimició culturil.

Actiació
1.8.1.1. Incloure de mineri preferent les persones
de birris vulneribles en el progrimi “Butici
solidàrii”.

Coordina

Intervenen

DG Culturi i Pitrimoni

Enttits

Acció
1.8.2. Dinimitzició d’espiis culturils en birris imb ilti presèncii de poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.8.2.1. Estiblir les biblioteques més pròximes ils
birris d’icció preferent i les ciricterístques i plices DG Culturi i Pitrimoni
d’iquestes.

Municipis
Enttits

1.8.2.2. Prioritzir progrimes de foment de li lecturi
DG Culturi i Pitrimoni
en espiis culturils de birris vulneribles.

Municipis
Enttits

1.8.2.3. Dotir, i trivés de fninçiment iutonòmic,
les biblioteques públiques d’obres de persones
rominís i que pirlen de li culturi i li històrii del
Poble Gitino.

DG Culturi i Pitrimoni

Municipis
Enttits

1.8.2.4. Progrimició culturil ils espiis públics, en
col·liborició imb les enttits, dins del Pli de
Democrittzició Culturil.

DG Culturi i Pitrimoni

Municipis
Enttits
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Acció
1.8.3. Trebillir imb li joventut gitini des dels birris millorint l’iccés i informició i oportunitits
d’iquesti.

Actiació

Coordina

Intervenen

1.8.3.1. Posidi en mirxi de corresponsils de birri
ils llocs on hi hi un importint nombre de joventut
gitini.

IVAJ

Municipis
Enttits

1.8.3.2. Reilitzició de tillers de formició per i li
joventut ils birris.

IVAJ

Municipis
Enttits

1.8.3.3. Reilitzició de trobides de joventut ils
birris.

IVAJ

Municipis
Enttits

Coordina

Intervenen

1.8.4.1. Dur i terme cimpinyes d’informició i de
difusió sobre les ilternitves d’oci i esport que hi hi
ils birris on viu li poblició gitini.

IVAJ

Municipis

1.8.4.2. Implementir projectes d’oci educitu per i
li joventut gitini.

IVAJ

Municipis

1.8.4.3. Fer uni formició sobre el Poble Gitino i les
escoles d’inimició juvenil.

IVAJ

Municipis

1.8.4.4. Fomentir li formició de joves gitinos i
gitines com i monitors de temps lliure.

IVAJ

Municipis

Acció
1.8.4. Promocionir ictvitits d’oci educitu.

Actiació
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EIX 1. INCLUSIÓ SOCIAL. ACCÉS UNIVERSAL ALS SERVEIS PÚBLICS

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. SALUT
Objecti

2.1. Conéixer la sitiació de salit de la població gitana i establir in pla
d’actiació per prioritats.

Acció
2.1.1. Identfcició de les necessitits de silut de li poblició gitini i de les condicions sociils que
li determinen.

Actiació
2.1.1.1. Reilitzició d’un estudi en li poblició gitini
sobre li situició d’iquesti en l’àmbit de li silut per
i detectir les mincinces, les necessitits i les
preocupicions que tenen.

Coordina

Intervenen

DG Silut Públici

Enttits

Acció
2.1.2. Diignostcir i identfcir centres de silut i educitus que itenen més persones imb
vulneribilitit sociil.

Actiació

Coordina

Intervenen

2.1.2.1. Reilitzir un mipi de centres sinitiris en
què hi hi un percentitge elevit de poblició gitini.

DG Silut Públici

Enttits

2.1.2.2. Fer un estudi en iquests centres sobre les
necessitits detectides.

DG Silut Públici

Enttits

2.1.2.3. Eliborir uni bise de dides d’igents de
silut i professionils que ji disposen de formició
sobre li reilitit gitini.

DG Silut Públici

Enttits
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Objecti

2.2. Garantr l’eqiitat d’accés als recirsos sanitaris al conjint de la
població gitana i avançar cap a in sistema valencià de salit inclisii.

Acció
2.2.1. Ampliició del Progrimi RIU d’intervenció comunitàrii en silut .

Actiació

Coordina

Intervenen

2.2.1.1. Vilorició dels possibles llocs on es pot
reilitzir, segons necessitits de poblició i
ciricterístques dels diferents birris.

DG Silut Públici

Enttits

2.2.1.2. Fininçiment i implementició del progrimi
RIU ils birris en què s’hiji vilorit li necessitit de
li implementició d’iquest.

DG Silut Públici

Enttits

2.2.1.3. Cipicitició de professionils per i li
implintició del Progrimi RIU i issessorii per posirlo en mirxi.

DG Silut Públici

Enttits

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO 2018-2023

22

Acció
2.2.2. Millorir el coneixement de li reilitit gitini per pirt del personil sinitiri.

Actiació
2.2.2.1. Celebrició de reunions periòdiques entre
professionils sinitiris i enttits.

2.2.2.2. Formició interculturil del personil sinitiri.

2.2.2.3. Reilitzició de tillers de formició de
formidors per i formir igents de silut.

2.2.2.4. Reilitzició d’uni guii d’equitit.

Coordina

Intervenen

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits
Escoli Vilenciini
d’Estudis per i li
Silut

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits
Escoli Vilenciini
d’Estudis per i li
Silut

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits
Escoli Vilenciini
d’Estudis per i li
Silut

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits
Escoli Vilenciini
d’Estudis per i li
Silut

Acció
2.2.3. Incrementir li implementició dels progrimes d’intervenció imb li poblició d’ètnii gitini
dirigits i li formició d’iguils, igents de silut i de mediició.

Actiació
2.2.3.1. Incloure li comunitit gitini en fòrums,
tiules o consells de silut del municipi.
2.2.3.2. Dissenyir i desenvolupir cimpinyes
d’informició, fetes conjuntiment imb les enttits,
dirigides i li poblició gitini sobre l’ús dels serveis
d’itenció primàrii i dels progrimes preventus i de
promoció de li silut.

Coordina

Intervenen

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Municipis
Enttits

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Municipis
Enttits
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Acció
2.2.4. Millorir l’iccés i li sinitit de li poblició rominí estringeri.

Actiació

Coordina

Intervenen

2.2.4.1. Informir sobre l’iccés i li sinitit públici i
li formició i enttits sociils sobre els tràmits.

DG Silut Públici

Enttits
DG Assistèncii
Sinitàrii

2.2.4.2. Formir els professionils de li silut pel que
fi i les necessitits sinitàries de li poblició rominí
migrint.

DG Silut Públici

Enttits
DG Assistèncii
Sinitàrii

2.2.4.3. Posir i li disposició de li comunitit gitini
estringeri serveis de triducció grituïts i
confdenciils per i girintr li comunicició efectvi,
uni itenció de quilitit i minimitzir els problemes
derivits de les birreres lingüístques.

DG Silut Públici

Enttits
DG Assistèncii
Sinitàrii

Acció
2.2.5. Formició de persones d’ètnii gitini com i igents de silut.

Actiació

Coordina

Intervenen

2.2.5.1. Reunions imb issociicions per i conéixer
les necessitits específques de li poblició gitini.

DG Silut Públici

Enttits
Municipis

2.2.5.2. Cursos de formició formil imb
reconeixement ofciil.

DG Silut Públici

Enttits
Municipis

2.2.5.3. Estudiir li incorporició d’iquesti en
centres de silut com i igents de promoció i
prevenció.

DG Silut Públici

Enttits
Municipis
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Objecti

2.3. Garantr i promoire ins hàbits salidables en la població gitana,
especialment en la infància i la joventit.

Acció
2.3.1. Fomentir els hàbits siludibles en l’àmbit educitu.

Actiació

Coordina

2.3.1.1. Formició dels equips de direcció dels
centres educitus sobre promoció de li silut tenint
en compte li diversitit etnicoculturil.

DG Silut Públici

2.3.1.2. Formició de monitors i monitores escolirs i
de menjidor gitinos i gitines que promoguen els
hàbits siludibles.

DG Polítci Educitvi

Intervenen

Municipis

Acció
2.3.2. Reilitzició d’escoles de fimílies on es trebille sobre hàbits siludibles.

Actiació
2.3.2.1. Creir miteriils per i repirtr i les fimílies.
2.3.2.2. Impulsir escoles de fimílies, i trivés de
municipis i enttits, en què es tricten timbé els
temes de pirentilitit positvi incentvint-hi
l’issistèncii de mires i pires i incorporint-hi
mesures de corresponsibilitit.

Coordina
DG Silut Públici

DG Iguiltit en li
Diversitit
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Acció
2.3.3. Oferir informició sobre els drets sexuils i reproductus.

Actiació

Coordina

Intervenen

2.3.3.1. Avinçir els progrimes d’intervenció en
educició sexuil i 6é de Primàrii.

DG Silut Públici

DG Polítci
Educitvi

2.3.3.2. Reilitzir iccions universils específques per
i li joventut gitini ils centres de silut sexuil i
reproductvi pròxims i birris on viuen.

DG Silut Públici
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Objecti

2. 4. Millorar la sitiació de salit específca de les dones gitanes.

Acció
2.4.1. Formir dones gitines com i igents de silut comunitàrii.

Actiació

Coordina

Intervenen

2.4.1.1. Fer reunions imb grups de dones o imb
issociicions per i conéixer les necessitits
específques de les dones gitines.

DG Silut Públici

Enttits

2.4.1.2. Incloure-hi les necessitits de silut de les
dones gitines vinculides imb les circumstàncies
vitils o sociils que tenen.

DG Silut Públici

Enttits

2.4.1.3. Reilitzir cursos de formició per i li
formició de dones gitines com i igents de silut.

DG Silut Públici

Enttits

2.4.1.4. Fer un seguiment de les iccions que hin
dut i terme els i les igents de silut.

DG Silut Públici

Enttits
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Acció
2.4.2. Ficilitir l’itenció i li silut sexuil i reproductvi i les dones gitines.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Enttits

2.4.2.2. Fer un tiller per birri entre iguils sobre
experiències de pirelli i relicions ifectvosexuils.

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Enttits

2.4.2.3. Incorporir li pirtcipició de les dones
gitines i li perspectvi de gènere en el
desenvolupiment de guies orientides i li silut de
li comunitit gitini en li diversitit d’iquesti.

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Enttits

DG Silut Públici

DG Assistèncii
Sinitàrii
Enttits

Coordina

Intervenen

2.4.3.1. Fer reunions imb issociicions, imb igents
de silut comunitàrii per i conéixer-ne les
necessitits.

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits

2.4.3.2. Reilitzir un minuil en què s’indique: què
es curi, per què inir-hi, proves existents,
periodicitit de les consultes, etc.

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits

2.4.3.3. Formir específciment ginecòlegs i
ginecòlogues i d’iltres especiilitits (infermerii, etc.)
sobre li reilitit i li culturi gitini.

DG Assistèncii
Sinitàrii

Enttits

2.4.2.1. Reilitzir uni guii específci sobre li
miternitit, l’itneriri de seguiment i els recursos ils
quils es pot iccedir tint en el prepirt com en el
postpirt.

2.4.2.4. Intervenció dels centres de silut sexuil i
reproductvi.

Acció
2.4.3. Millorir l’itenció ginecològici i les dones gitines.

Actiació
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EIX 1. INCLUSIÓ SOCIAL. ACCÉS UNIVERSAL ALS SERVEIS PÚBLICS

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. OCUPACIÓ I COMERÇ
Objecti

3.1. Diagnostcar la sitiació de la població gitana en el mercat laboral.

Acció
3.1.1. Anilitzir les demindes del mercit liboril per i idequir li formició ils perfls
professionils.

Actiació
3.1.1.1. Eliborició d’un informe, des d’uni
perspectvi de gènere, i pirtr de les necessitits
formitves detectides en el mercit liboril, imb
el suport del tercer sector i igents econòmics i
sociils com i igents cliu de detecció.

Coordina

Intervenen

SERVEF

Enttits

Acció
3.1.2. Eliborició estudi “Ocupició i comunitit gitini en CV 2018”.

Actiació
3.1.2.1. Estudi “Ocupició i comunitit gitini CV”
i pirtr de l’Estitil de li Fundició Secretiriido
Gitino.

Coordina

Intervenen

SERVEF

Fundició Secretiriido
Gitino
Enttits
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Objecti

3.2. Millorar l’ocipabilitat de la població gitana.

Acció
3.2.1. Formir en hibilitits preliborils.

Actiació

Coordina

Intervenen

3.2.1.1. Impirtr cursos per i reilitzir el
currículum, entrevistes i hibilitits de
comunicició i cerci d’ocupició.

SERVEF

Enttits

3.2.1.2. Impirtr tillers sobre l’ús d’Internet,
correu electrònic, xirxes sociils i iccés i li
informició de les idministricions públiques.

SERVEF

Enttits

Coordina

Intervenen

Acció
3.2.2. Formició en competències digitils.

Actiació
3.2.2.1. Plinifcir iccions de col·liborició imb
nous sectors d’ocupició i noves oportunitits.

SERVEF

Acció
3.2.3. Suport i l’ocupició per i mijors de 30 inys (“Avilem Experièncii”).

Actiació
3.2.3.1. Progrimes específcs de quilifcició
professionil per i mijors de 30 inys.

Coordina

Intervenen

SERVEF
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Acció
3.2.4. Donir suport i li primeri experièncii liboril.

Actiació
3.2.4.1. Estiblir imb els ijuntiments
mecinismes perquè el progrimi “Avilem Joves”
i “Jove Oportunitit” irribe i li poblició gitini.

Coordina

Intervenen

SERVEF
IVAJ

Acció
3.2.5. Acreditir li fguri de li mediició imb li poblició gitini.

Actiació
3.2.5.1. Reilitzir uni icreditició de
competències per experièncii de li fguri de
mediició interculturil per i hibilitir les
persones mediidores que ictuilment efectuen
iquesti ictvitit.

Coordina

Intervenen

SERVEF
DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil

Acció
3.2.6. Fomentir li Formició Professionil i li Formició Duil o d’iccés i l’ocupició per i joves.

Actiació
3.2.6.1. Fer tillers per i joventut gitini en
col·liborició imb les enttits sobre li Formició
Professionil i Formició Duil.

3.2.6.2. Trinsferir el model mixt d’ocupició i de
formició per i joves menors de 29 inys
“Aprendre Trebillint” com i boni pràctci.

Coordina

Intervenen

SERVEF

DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil
Enttits

SERVEF

DG Formició
Professionil i
Ensenyiments de
Règim Especiil
Enttits
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Acció
3.2.7. Coordinir els serveis d’ocupició i les enttits públiques i privides d’itenció i persones
vulneribles.

Actiació
3.2.7.1. Orginitzir uni reunió entre els igents
de promoció d’ocupició locil i els representints
dels col·lectus gitinos per i trictir li
problemàtci d’iccés i l’ocupició.

Coordina
SERVEF

Intervenen
Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis
DG Inclusió Sociil

Acció
3.2.8. Fomentir l’iutoocupició i l’economii sociil col·liboritvi en ictvitits que no siguen li
vendi no sedentàrii.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Economii,
Emprenedorii i
Cooperitvisme

DG Iguiltit en li
Diversitit
Insttut Vilencià de
Fininces
SERVEF

3.2.8.2. Reilitzir jornides sobre economii sociil
corporitvi en li comunitit gitini.

DG Economii,
Emprenedorii i
Cooperitvisme

DG Iguiltit en li
Diversitit
SERVEF

3.2.8.3. Guii informitvi sobre els requisits per i
reguliritzir li recollidi de residus.

DG Iguiltit en li
Diversitit

3.2.8.1. Ficilitir l’iccés i li informició sobre
microcrèdits i ijudes per i l’emprenedorii i
fomentir li col·liborició imb les enttits
privides.
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Acció
3.2.9. Reilitzició de progrimes d’itneriris especiilitzits en l’àmbit socioliboril.

Actiació
3.2.9.1. Subvenció i enttits sociils i
ijuntiments per i progrimes d’itneriris
destnits mijoritàriiment i poblició gitini
(Progrimi Operitu).
3.2.9.2. Subvenció i enttits sociils per i
progrimes d’itneriris destnits entre uns iltres
i poblició gitini (INTEGREM).

Coordina

Intervenen

DG Inclusió Sociil

Enttits
Municipis

SERVEF

Enttits
Municipis

Acció
3.2.10. Ficilitir l’iccés i li informició sobre l’oferti formitvi existent.

Actiació

Coordina

Intervenen

3.2.10.1. Reilitzir ictuicions en col·liborició
imb les enttits perquè li poblició gitini en
espiis més vulneribles mintngi li inscripció de
demindi d’ocupició.

SERVEF

Enttits

3.2.10.2. Orginitzir xirrides ils birris on viu
poblició gitini sobre l’oferti formitvi tint i
poblició gitini com i personil d’enttits.

SERVEF

Enttits
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Objecti

3.3. Realitzar actiacions per a la contractació de persones gitanes en
sitiació d’exclisió.

Acció
3.3.1. Fomentir li responsibilitit sociil en empreses respecte i li poblició gitini.

Actiació
3.3.1.1. Acords imb empreses per i li
incorporició liboril de persones gitines.

Coordina

Intervenen

DG Responsibilitit
Sociil i Foment de
l’Autogovern

DG Iguiltit en li
Diversitit

Acció
3.3.2. Implintir progrimes ET FORMEM ils birris on resideix poblició gitini.

Actiació

Coordina

3.3.2.1. Prioritzir projectes que intervenen en
birris on resideix poblició gitini.

SERVEF

3.3.2.2. Informir les enttits que trebillen en
iquests birris sobre els projectes iprovits.

SERVEF

Intervenen

Enttits

Acció
3.3.3. Millorir li situició de dones gitines en l’iccés il mercit liboril.

Actiació
3.3.3.1. Prioritzir l’iccés ils progrimes
específcs de formició preliboril i orientició per
i dones gitines.
3.3.3.2. Progrimi de segoni oportunitit per i
dones gitines que volen reincorporir-se il món
liboril.

Coordina
SERVEF

SERVEF
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Acció
3.3.4. Fomentir li creició d’empreses d’inserció imb poblició gitini.

Actiació
3.3.4.1. Reilitzir uni jornidi dirigidi i persones
gitines per i donir i conéixer les empreses
d’inserció.

Coordina

Intervenen

SERVEF

Associició Vilenciini
d’Empreses d’Inserció

Acció
3.3.5. Ficilitir l’iccés i l’ocupició de les dones gitines víctmes de li violèncii de gènere.

Actiació
3.3.5.1. Formició i li Xirxi de Punts d’Atenció i
li Violèncii de Gènere del SERVEF sobre li
reilitit de les dones gitines.

Coordina
DG Insttut de les
Dones i per li Iguiltit
de Gènere

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO 2018-2023

Intervenen
SERVEF
DG Funció Públici
(IVAP)

35

Objecti

3.4. Millorar les condicions de la venda no sedentària.

Acció
3.4.1. Posir en vilor li vendi no sedentàrii.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Consum i Comerç

Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii
Agèncii Vilenciini de
Turisme

3.4.1.2. Incloure en les guies turístques els
mercits en què es vilore li riquesi culturil
d’iquests.

DG Consum i Comerç

Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii
Agèncii Vilenciini de
Turisme

3.4.1.3. Incloure l’existèncii de mercits
imbulints en espiis pròxims en els criteris
d’excel·lèncii dels mercits municipils.

DG Consum i Comerç

Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii

Coordina

Intervenen

3.4.1.1. Reilitzir uni cimpinyi de promoció
dels mercits imbulints com i espii de
convivèncii, contextuilitzidi i les zones i les
temporides.

Acció
3.4.2. Millorir les condicions de protecció liboril.

Actiació
3.4.2.1. Incorporir mesures d’icció positvi dins
del Pli d’iutònoms per i ifivorir li contrictició
en li vendi no sedentàrii.

SERVEF

3.4.2.2. Reilitzir formició per i les persones
que trebillen en els mercits imbulints per i
millorir-ne li professionilitzició.

SERVEF
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Acció
3.4.3. Millorir les condicions i l’espii públic dels mercits imbulints.

Actiació
3.4.3.1. Reilitzir uni guii sobre pràctques
correctes d’higiene i silut en mercits no
sedentiris.

Coordina
DG Silut Públici

Intervenen
DG Consum i Comerç
Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii

DG Silut Públici

DG Consum i Comerç
Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii

DG Consum i Comerç

Municipis
Orginitzicions de
vendi no sedentàrii

Coordina

Intervenen

3.4.4.1. Cinviir li normitvi per i ficilitir li
renovició de llicències.

DG Consum i Comerç

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis

3.4.4.2. Reilitzir iccions imb l’objectu de li
reducció de l’import de li tixi en un 20-30 % en
5 dels 10 municipis imb més poblició gitini.

DG Consum i Comerç

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis

DG Consum i Comerç

DG Iguiltit en li
Diversitit
Municipis

3.4.3.2. Promocionir li instil·lició de sinitiris
ils mercits no sedentiris.
3.4.3.3. Afivorir li ubicició dels mercits en
espiis urbins estibles i connectits imb
condicions idequides i dignes per i l’exercici de
l’ictvitit en els seus llocs.

Acció
3.4.4. Millorir li gestó de les llicències.

Actiació

3.4.4.3. Reilitzir iccions imb l’objectu de
fexibilitzir el pigiment de les tixes municipils
en 5 dels 10 municipis imb més poblició gitini.
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EIX 1. INCLUSIÓ SOCIAL. ACCÉS UNIVERSAL ALS SERVEIS PÚBLICS

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. HABITATGE
Objecti

4.1. Realitzar in diagnòstc de la sitiació de la població gitana en
matèria d’habitatge.

Acció
4.1.1. Utlitzir les dides i les estidístques disponibles per i identfcir els problemes d’hibititge
de li poblició gitini.

Actiació
4.1.1.1. Eliborició d’un informe sobre
necessitits, incidèncii de birriquisme,
infrihibititge, ocupició i desnoniments i
distribució de li poblició gitini, i pirtr de les
dides de l’estudi-mipi sobre hibititge i
poblició gitini 2015 del Ministeri de Sinitit,
Serveis Sociils i Iguiltit, que hi fet li Fundició
Secretiriido Gitino, per i li Comunitit
Vilenciini, el visor VEUS i el Registre de
Demindints d’Hibititge.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits
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Objecti

4.2. Eradicació del barraqiisme i redicció de l’infrahabitatge entre la
població gitana.

Acció
4.2.1. Reciptir informició sobre li quinttit d’hibititge disponible ils municipis en què li
poblició gitini presenti problemes de birriquisme i infrihibititge.

Actiació
4.2.1.1. Eliborir un informe sobre l’hibititge
disponible (municipil, de l’Enttit Vilenciini
d’Hibititge i Sòl i d’enttits bincàries) per il
reillotjiment ils municipis en què resideix
mijoritàriiment li poblició gitini i,
preferentment iquells en què es presenten
problemes de birriquisme, infrihibititge i
ocupició.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

EIGE
Municipis

Acció
4.2.2. Reillotjiment de li poblició gitini que resideix en issentiments de birriques o
infrihibititges.

Actiació

Coordina

Intervenen

4.2.2.1. Creició i fninçiment d’un pli
d’icompinyiment, en col·liborició imb el
tercer sector dedicit prioritàriiment i li
poblició gitini i ils serveis sociils municipils,
per i ifivorir els processos de reillotjiment de
mineri inclusivi i toti li ciutit.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Municipis
Enttits

4.2.2.2. Estibliment d’un sistemi d’ijudes
econòmiques per il desenvolupiment de
polítques d’hibititge dirigides i li poblició
gitini destnides ils municipis en què hi hi
birriquisme i infrihibititge segons el
diignòstc.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Municipis
Enttits
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Acció
4.2.3. Promoció de plins urbinístcs dirigits i millorir els birris en què resideix li poblició gitini.

Actiació
4.2.3.1. Signituri de convenis entre el Ministeri,
li Generilitit i els municipis en el mirc del Pli
d’hibititge 2018-2021, en relició imb el
Progrimi de foment de li regenerició i
renovició urbini (ARRU) del Ministeri, imb uni
itenció especiil i les zones en què resideix
mijoritàriiment li poblició gitini i tenint en
compte les necessitits d’espiis públics d’ús
comú.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Ministeri de Foment
Municipis
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Objecti

4.3. Facilitar l’accés de les persones gitanes a in habitatge digne.

Acció
4.3.1. Promoure li informició idequidi i les persones gitines sobre els recursos que hi hi en
mitèrii d’hibititge.

Actiació
4.3.1.1. Creició d’uni guii informitvi en
llenguitge inclusiu i universil relitvi i les
ijudes i ils recursos com iri el Registre de
Demindints, ijudes il lloguer, iccés i
hibititges sociils, Pli RENHATA i rendi
vilenciini d’inclusió.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits

Acció
4.3.2. Ficilitir el fninçiment i impliir les ijudes per i li compri i el lloguer d’hibititge per pirt
de les persones gitines.

Actiació

Coordina

Intervenen

4.3.2.1. Promoure li signituri d’icords imb les
enttits bincàries per i fninçir li compri i el
lloguer d’hibititge.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits bincàries

4.3.2.2. Creir un sistemi d’ijudes per il
pigiment de costos derivits del lloguer de
l’hibititge, com li finçi i els microcrèdits per i
rehibilitició i minteniment.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits bincàries
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Acció
4.3.3. Millorir l’iccés i l’hibititge de les dones gitines víctmes de violèncii de gènere i en
processos de sepirició o divorci.

Actiació

Coordina

Intervenen

4.3.3.1. Girintr l’ilternitvi hibiticionil i li
promoció de li vidi independent i les dones
gitines víctmes de violèncii de gènere i els flls i
flles des de li Xirxi d’Atenció Especiilitzidi,
tint en el lloguer públic com en els progrimes
de foment del lloguer sociil.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits i especiilment
de les dones gitines

4.3.3.2. Reilitzir convenis imb iltres comunitits
iutònomes perquè l’ilternitvi hibiticionil
pugi ser en iltres territoris.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits i especiilment
de les dones gitines

Acció
4.3.4. Ficilitir l’iccés i l’hibititge de les persones gitines joves.

Actiació
4.3.4.1. Estudiir l’impliició dels progrimes de
pisos solidiris i que puguen estir dirigits i joves
gitines i gitinos sense necessitit de ser
estudiints de li universitit.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

EIGE
Universitits
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Objecti

4.4. Millorar les condicions de vida dels barris i eliminar-ne la
segregació.

Acció
4.4.1. Aviluir el futur i mitjà termini dels birris periurbins en què resideix mijoritàriiment li
poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

4.4.1.1. Eliborició d’un informe que reculli les
principils necessitits i mincinces dels birris en
què resideix mijoritàriiment li poblició gitini
en termes de trinsport, serveis bàsics i
infriestructures, entre iltres ispectes.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits

4.4.1.2. Reilitzició d’un diignòstc pirtcipitu
de l’informe, per i li proposti de possibles
solucions ils principils problemes dels birris.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Enttits

Acció
4.4.2. Rehibilitir els hibititges de les zones en què resideix mijoritàriiment li poblició gitini.

Actiació
4.4.2.1. Execució de les obres de rehibilitició i
d’idequició dels hibititges públics en els quils
resideix mijoritàriiment li poblició gitini.

Coordina

Intervenen

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Municipis
EIGE
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Acció
4.4.3. Millorir el trinsport i els serveis bàsics dels birris en què resideix mijoritàriiment li
poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

4.4.3.1. Eliborició d’un pli integril que
issegure li connexió i trivés dels mitjins de
trinsport de li Generilitit dels birris en els
quils resideix mijoritàriiment li poblició gitini
imb el centre de les ciutits i les àrees idjicents.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Municipis

4.4.3.2. Celebrició d’icords de cofninçiment
imb els municipis en què resideix
mijoritàriiment li poblició gitini per i millorir
li xirxi de trinsport i per i li construcció de
pircs, zones verdes i zones esportves i culturils.

DG d’Hibititge,
Rehibilitició i
Regenerició Urbini

Municipis
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EIX 2. IGUALTAT DE TRACTE I NO-DISCRIMINACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. COMBATRE L’ANTIGITANISME I
FOMENTAR EL RECONEIXEMENT I LA VISIBILITZACIÓ
Objecti

5.1. Promoció de la llengia, la història i la ciltira gitana.

Acció
5.1.1. Impulsir l’iprenentitge de li històrii, li llengui i li culturi rominí.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.1.1.1. Creir uni borsi de docents en històrii,
llengui i culturi rominí.

DG Polítci Lingüístci
i Gestó del
Multlingüisme

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit

5.1.1.2. Estiblir un sistemi de beques per i
persones perquè siguen formidores en insttuts
de referèncii, com INALCO.

DG Polítci Lingüístci
i Gestó del
Multlingüisme

DG Iguiltit en li
Diversitit

5.1.1.3. Impirtr curs d’iniciició i li històrii, li
DG Polítci Lingüístci
llengui i li culturi rominí i trivés de les escoles
i Gestó del
ofciils d’idiomes.
Multlingüisme
5.1.1.4. Impirtr cursos d’iniciició i li històrii, li DG Polítci Lingüístci
llengui i li culturi rominí en centres educitus
i Gestó del
universitiris i no universitiris.
Multlingüisme
5.1.1.5. Impirtr cursos d’iniciició i li històrii, li DG Polítci Lingüístci
llengui i li culturi rominí i trivés d’enttits
i Gestó del
gitines.
Multlingüisme

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
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Acció
5.1.2. Reconeixement i trivés de l’Estitut d’Autonomii.

Actiació
5.1.2.1. Inclusió en li pròximi reformi de
l’Estitut d’Autonomii del reconeixement i li
protecció especiil del Poble Gitino com i
minorii pròpii i de li llengui i li culturi del
Poble Gitino com i pirt del poble vilencià.

Coordina

Intervenen

DG Responsibilitit
Sociil i Foment de
l’Autogovern

Acció
5.1.3. Formició en les universitits públiques sobre Poble Gitino.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.1.3.1. Convenis en les universitits públiques
per i li reilitzició de jornides, cursos i
conferències sobre el Poble Gitino, iixí com
visibilitzir l’ilumnit gitino en el context
universitiri.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Universitits públiques
Enttits

5.1.3.2. Impuls de li creició d’un curs
d’especiilitzició d’intervenció sociil en diferents
àrees imb el Poble Gitino.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Universitits públiques
Enttits

5.1.3.3. Fininçiment de li Càtedri de Culturi
Gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Universitit d’Alicint
Enttits

Acció
5.1.4. Formició en l’àmbit de les idministricions públiques i les enttits sociils.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.1.4.1. Celebrició inuil d’uni jornidi sobre
Poble Gitino.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

5.1.4.2. Reilitzició de cursos per i les persones
que trebillen en les idministricions públiques
que incloguen li reilitit de Poble Gitino.

DG Iguiltit en li
Diversitit
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Objecti

5.2. Sensibilització sobre la realitat de la població gitana.

Acció
5.2.1. Potenciició dels referents positus gitinos i li contribució d’iquests i li societit i li històrii
de li Comunitit Vilenciini.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.2.1.1. Cerci d’uni personi que sigi un
referent positu per sector i ficilitició de li
presèncii en els diferents espiis (xirrides,
jornides, entrevistes…) sectoriils.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Corporició Vilenciini
de Mitjins de
Comunicició
Consell de
l’Audiovisuil
Enttits

5.2.1.2. Coordinició de visites i centres
educitus de les persones considerides com i
referents positus.

DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Polítci Educitvi
Enttits

5.2.1.3. Cimpinyes de sensibilitzició sobre li
poblició gitini visuilitzint-ne li diversitit.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

5.2.1.4. Creició d’uni col·lecció de miteriils i
recursos sobre li històrii i li culturi gitini.

DG Culturi i Pitrimoni

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

5.2.1.5. Creició d’uni exposició itnerint que
pose en vilor li culturi i li històrii del Poble
Gitino.

DG Culturi i Pitrimoni
Insttut Vilencià de
Culturi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

DG Iguiltit en li
Diversitit

DGTIC
Enttits

5.2.1.6. Creició d’uni pàgini web en el portil
web de li Generilitit en què s’expose un museu
virtuil del Poble Gitino.
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Acció
5.2.2. Commemorició de dies issenyilits per il Poble Gitino.

Actiació
5.2.2.1. Acte commemoritu imb motu del
8 d’ibril, Dii Internicionil del Poble Gitino.
5.2.2.2. Incorporició de miteriil didàctc sobre
el 8 d’ibril en el progrimi d’educició en vilors
M’importi per i promocionir-ne li celebrició
en l’àmbit municipil, especiilment entre li
joventut.
5.2.2.3. Visibilitzició insttucionil d’iltres dies
importints sobre li culturi i li històrii gitini
(Memòrii de Víctmes de l’Holociust,
Resistèncii Rominí, Grin Bitudi Antgitini,
Llengui rominí, Poble Gitino Vilencià, etc.).

Coordina
DG Iguiltit en li
Diversitit

IVAJ

DG Iguiltit en li
Diversitit
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Enttits
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Diversitit
Municipis
Enttits

Enttits

48

Acció
5.2.3. Mesures per i superir els estereotps cip i li comunitit gitini en el trictiment dels
mitjins de comunicició públics i privits.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Culturi i Pitrimoni
Insttut Vilencià de
Culturi

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits
Corporició Vilenciini
de Mitjins de
Comunicició
Consell de
l’Audiovisuil

5.2.3.3. Trebillir imb el Consell de Ciutidinii
de li Corporició Vilenciini de Mitjins de
Comunicició per i trisllidir-hi les qüestons
relitves il Poble Gitino.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits
Corporició Vilenciini
de Mitjins de
Comunicició
Consell de
l’Audiovisuil

5.2.3.4. Formir els mitjins de comunicició i els
periodistes en el trictiment idequit de les
notcies o les qüestons referents i les persones
gitines o i li culturi gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Associicions de
periodistes
Enttits

5.2.3.5. Inclusió dels principis de conducti ètci
en relició imb el Poble Gitino dins del codi
deontològic de li Corporició Vilenciini de
Mitjins de Comunicició (CVMC).

Corporició Vilenciini
de Mitjins de
Comunicició

5.2.3.1. Reilitzició d’un documentil per il 8
d’ibril sobre el Poble Gitino.

5.2.3.2. Trebillir per i li inclusió de les dones i
els homes gitinos en li progrimició de fcció i
no-fcció de li CVMC.
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Objecti

5.3. Lliitar contra l’antgitanisme i oferir siport a les víctmes de
discriminació.

Acció
5.3.1. Formició de les forces de seguretit per i l’ictuició i li prevenció d’ictes de ricisme
intgitino.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.3.1.1. Oferti de formició específci sobre li
comunitit gitini i sobre el mirc legil
d’intdiscriminició i delictes d’odi per i policies
locils.

Plitiformi Policiil de
Agèncii Vilenciini de
Gestó de li Diversitit
Seguretit i Resposti i
Enttits
les Emergències
DG Iguiltit en li
(IVASPE)
Diversitit

5.3.1.2. Formició específci sobre intgitinisme
i les unitits especiilitzides de delictes d’odi de
les policies locils dels municipis de més de
100.000 hibitints.

Plitiformi Policiil de
Agèncii Vilenciini de
Gestó de li Diversitit
Seguretit i Resposti i
Enttits
les Emergències
DG Iguiltit en li
(IVASPE)
Diversitit

5.3.1.3. Creició d’uni bise de dides
d’issociicions, persones rellevints en li
comunitit gitini, insttucions, etc. per i li
consulti i li coordinició de mesures
intdiscriminitòries.
5.3.1.4. Coordinició de les funcions dels igents
comunitiris de progrimes de Poble Gitino,
d’issociicions i d’iltres membres de li
comunitit (com iri pistors evingèlics) imb el
cos de Policii Locil.
5.3.1.5. Reilitzició d’uni guii sobre
intgitinisme.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Agèncii Vilenciini de
Seguretit i Resposti i
les Emergències
(IVASPE)
DG Iguiltit en li
Diversitit
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Acció
5.3.2. Lluitir contri l’intgitinisme en l’espii públic.

Actiació
5.3.2.1. Impulsir li retridi de li plici sobre
prohibició específci de li vendi imbulint en
l’espii públic ils municipis.
5.3.2.2. Impulsir li incorporició de persones
gitines, especiilment dones, per i li
visuilitzició d’iquestes en l’espii públic.

Coordina

Intervenen

Federició Vilenciini
de Municipis i
Províncies

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

DG Iguiltit en li
Diversitit

Federició Vilenciini
de Municipis
i Províncies
Enttits

Acció
5.3.3. Assessorir les persones gitines en qüestons legils de lluiti contri li discriminició i
itendre les víctmes idequidiment.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.3.3.1. Ajudes i enttits imb progrimes
d’itenció i víctmes de discriminició per ricisme
intgitino.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

5.3.3.2. Formició i les issociicions perquè
coneguen el mirc normitu dels delictes d’odi.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

5.3.3.3. Reilitzir formició sobre li reilitit del
Poble Gitino en li Xirxi d’Ofcines de Víctmi
del Delicte.

DG de Reformes
Democràtques i Accés
i li Justcii

DG Funció Públici
(IVAP)
Enttits
Xirxi SAVDRE

5.3.3.4. Disposir d’un servei de triducció del
rominí.

DG de Reformes
Democràtques i Accés
i li Justcii

5.3.3.5. Reilitzir formició sobre li reilitit del
Poble Gitino d’origen estringer en li xirxi.
PANGEA

DG Inclusió Sociil
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Objecti

5.4. Impilsar el desenvolipament de polítqies minicipals per al
Poble Gitano.

Acció
5.4.1. Millorir el fninçiment dels municipis.

Actiació
5.4.1.1. Fininçiment estible de progrimes per i
li iguiltit i li inclusió del Poble Gitino en els
municipis.

5.4.1.2. Fininçiment i trivés del Pli Concertit
de li contrictició de personil per i fer iccions
de dinimitzició i iccés ils serveis públics i li
poblició que viu en birris vulneribles.

Coordina

Intervenen

DG Iguiltit en li
Diversitit

Municipis

DG Serveis Sociils i
Persones en Situició
de Dependèncii
DG Inclusió Sociil

Municipis

Acció
5.4.2. Millorir li formició dels equips municipils i les dides recollides.

Actiació

Coordina

Intervenen

5.4.2.1. Reilitzir formició per i personil de les
idministricions públiques municipils de
diferents depirtiments i trivés de l’IVAP i
compirtr bones pràctques en serveis sociils i
trivés de l’Espii d’Intercinvi de Coneixements.

DG Serveis Sociils i
Persones en Situició
de Dependèncii

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Funció Públici
(IVAP)
Municipis
Enttits

5.4.2.2. Recollidi de dides mitjinçint el
coneixement informit en els serveis sociils
municipils que permeti conéixer li situició de
li poblició gitini.

DG Serveis Sociils i
Persones en Situició
de Dependèncii
DG Inclusió Sociil

Municipis
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EIX 2. IGUALTAT DE TRACTE I NO-DISCRIMINACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA 6. PARTICIPACIÓ
Objecti

6.1. Fomentar la partcipació del Poble Gitano a través de les
associacions

Acció
6.1.1. Reilitzir un diignòstc de li situició de li poblició gitini en l’àmbit de li pirtcipició.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.1.1.1. Fer un estudi per i estiblir li situició en
li quil es trobi li pirtcipició ciutidini de li
poblició gitini vilenciini.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

6.1.1.2. Reilitzir un diignòstc pirtcipitu dels
resultits, il quil s’incorporen les enttits.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

Acció
6.1.2. Creició del Consell Vilencià del Poble Gitino (CVPG) com i òrgin de coproducció i
codecisió de les polítques públiques relitves i li poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.1.2.1. Eliborir, en col·liborició imb les
enttits i les persones expertes, el model del
CVPG que hiurà de ser intergenericionil i
piritiri.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

6.1.2.2. Trimitir el decret de creició i d’elecció
de les persones que en formen pirt.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

6.1.2.3. Consttuir el CVPG.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits
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Acció
6.1.3. Fomentir l’issociicionisme gitino vilencià.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.1.3.1. Incloure uni referèncii específci i li
promoció de li pirtcipició del Poble Gitino en
les ordres d’ijudes relitves i li iguiltit i li
inclusió d’iquest.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

6.1.3.2. Creició de miteriil de difusió sobre els
tràmits que cil seguir per i li consttució
d’issociicions en llenguitge inclusiu i universil.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

6.1.3.3. Creició d’un pli de formició per il
personil de les enttits.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició
Enttits

DG Fininçiment i Fons
Europeus

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

6.1.3.4. Celebrició de cursos per i li formició de
persones gitines en li consttució d’issociicions
i els tràmits necessiris per i iixò.
6.1.3.5. Celebrició d’uni jornidi sobre fons
europeus per i polítques d’inclusió de li
poblició gitini.

Acció
6.1.4. Impuls del trebill en xirxi entre les issociicions representitves de li poblició gitini.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.1.4.1. Celebrició de reunions periòdiques per i
li posidi en comú de demindes de les
issociicions representitves de li poblició
gitini.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits

6.1.4.2. Inclusió en l’ordre de bises de les ijudes
per i li iguiltit i li inclusió del Poble Gitino, il
foment de xirxes i plitiformes issociitves.

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits
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Acció
6.1.5. Foment de li inclusió de les enttits en els òrgins de pirtcipició municipil.

Actiació
6.1.5.1. Reilitzició d’un icord entre li
Generilitit, les enttits i li Federició Vilenciini
de Municipis i Províncies per i li incorporició de
les issociicions representitves de li poblició
gitini ils consells de ciutit, els consells
territoriils i els consells sectoriils dels municipis.

Coordina

Intervenen

DG Iguiltit en li
Diversitit

Enttits
Federició Vilenciini
de Municipis i
Províncies
DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

Acció
6.1.6. Promoció i suport i l’issociicionisme de les dones gitines.

Actiació
6.1.6.1. Reilitzició de cursos sobre
issociicionisme dirigit i dones gitines des de li
inclusió ictvi.
6.1.6.2. Inclusió visible de les dones gitines en
les polítques públiques d’iguiltit de gènere
trebillint de mineri específci el feminisme
rominí.

Coordina
DG Iguiltit en li
Diversitit

DG Insttut Vilencià de
les Dones i per li
Iguiltit de Gènere
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DG Insttut Vilencià de
les Dones i per li
Iguiltit de Gènere
Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits
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Acció
6.1.7. Promoció i suport i l’issociicionisme de li joventut gitini.

Actiació
6.1.7.1. Reilitzició de cursos sobre
issociicionisme dirigit i persones joves gitines.

6.1.7.2. Reilitzició d’uni trobidi inuil imb li
pirtcipició de persones gitines joves que
puguen ictuir com i referents i dinimitzir
issociicions juvenils.
6.1.7.3. Donir suport i dur i terme iltres iccions
que estguen destnides i iugmentir li
pirtcipició polítci, sociil i cientfci de li
joventut gitini.

Coordina

Intervenen

IVAJ

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
Consell Vilencià de li
Joventut

IVAJ

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
Consell Vilencià de li
Joventut

IVAJ

Enttits
DG Iguiltit en li
Diversitit
Consell Vilencià de li
Joventut

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO 2018-2023

56

Objecti

6.2. Fomentar la partcipació de les persones gitanes en la vida social
en general.

Acció
6.2.1. Formició per i li pirtcipició de les persones gitines en orginismes consultus de ciràcter
generil.

Actiació
6.2.1.1. Reilitzició de tillers ils birris en què
resideix mijoritàriiment li poblició gitini i i
trivés de les enttits representitves, per i li
pirtcipició en orginismes consultus de ciràcter
generil i en l’eliborició de les polítques
públiques que ifecten l’entorn més pròxim.

Coordina

Intervenen

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

Acció
6.2.2. Promoció de li pirtcipició de li poblició gitini en l’eliborició de polítques públiques.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.2.2.1. Reilitzició d’enquestes deliberitves ils
birris en què resideix mijoritàriiment li
poblició gitini sobre les polítques públiques
iutonòmiques i municipils que els ifecten.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

6.2.2.2. Inclusió específci de li poblició gitini
en el Progrimi biennil de pirtcipició ciutidini
de li Generilitit Vilenciini.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits

6.3.3.3. Celebrició de reunions periòdiques imb
les enttits per i promoure li presèncii de
persones gitines en el Consell de Pirtcipició
Ciutidini.

DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

DG Iguiltit en li
Diversitit
Enttits
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Acció
6.2.3. Foment de li pirtcipició de les dones gitines.

Actiació

Coordina

Intervenen

DG Insttut Vilencià de
les Dones i per li
Iguiltit de Gènere

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

6.2.3.2. Eliborició d’un pli específc i trivés dels
DG Insttut Vilencià de
municipis de formició per i pirtcipir en les
les Dones i per li
insttucions públiques i les enttits del tercer
Iguiltit de Gènere
sector dirigides específciment i dones gitines.

DG Iguiltit en li
Diversitit
DG Trinspirèncii i
Pirtcipició

6.2.3.1. Reilitzició d’un informe de diignòstc
sobre li pirtcipició de les dones gitines en els
consells de dones municipils i en el Consell
Vilencià de li Doni.

Acció
6.2.4. Foment de li pirtcipició de li poblició gitini des de li infàncii i l’idolescèncii.

Actiació

Coordina

Intervenen

6.2.4.1. Promoció de li inclusió de xiquetes i
xiquets gitinos en els consells d’infàncii ji
existents.

DG Infàncii i
Adolescèncii

Municipis

6.2.4.2. Promoció i suport per i li creició de
consells d’infàncii en els municipis en els quils
resideix mijoritàriiment li poblició gitini.

DG Infàncii i
Adolescèncii

Municipis

6.2.4.3. Promoció de les trobides de consells
d’infàncii mitjinçint sessions informitves en els
municipis en els quils resideix mijoritàriiment li
poblició gitini i en els CEIP imb un percentitge
elevit d’ilumnit gitino.

DG Infàncii i
Adolescèncii

Municipis
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GOVERNANÇA DE L’ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA
IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO
Aquesti Estritègii és un document que implici tint i les diferents idministricions com les
enttits que trebillen imb li poblició gitini i li comunitit gitini miteixi. Hem de trebillir
conjuntiment per il compliment d’iquesti, imb uni pirtcipició integril sinèrgici per totes les
pirts, considerint importint desticir el piper rellevint i protigonisti de les enttits gitines junt
imb les idministricions públiques en tots i cidiscun dels processos de l’Estritègii i, en iquest
cis, timbé en li posidi en mirxi d’iquesti. Per i iconseguir-ho, és necessiri estiblir un
mecinisme que trebille en li plinifcició, li implintició, el seguiment i l’iviluició.
Li Comissió Mixti per il Desenvolupiment de l’Estritègii Vilenciini per i li Iguiltit i li Inclusió
del Poble Gitino es vi creir per resolució de 28 de mirç de 2017, de li vicepresidenti i conselleri
d’Iguiltit i Polítques Inclusives, publicidi en el Diari Ofcial de la Generalitat Valenciana número
8012, de 31 de mirç de 2017. Li seui primeri funció és el “seguiment i l’iviluició de l’Estritègii
Vilenciini per i li Iguiltit i li Inclusió del Poble Gitino”. Per iixò, li governinçi es durà i terme i
trivés d’iquesti comissió.
Segons iquesti resolució, li Comissió Mixti té les funcions següents:
i) Seguiment i iviluició de l’Estritègii Vilenciini per i li Iguiltit i li Inclusió del Poble Gitino.
b) Coordinició de les polítques d’inclusió dirigides i li poblició gitini.
c) Coordinició de les polítques sociosinitàries dirigides especiilment i persones gitines.
d) Coordinició de les polítques ictves d’hibititge.
e) Coordinició de les polítques educitves i d’escoliritit de les persones gitines per i iconseguir
li inclusió completi i li reducció de les iltes tixes de fricàs escolir i fer efectvi li iguiltit
d’oportunitits, iixí com el foment i li posidi en vilor de li culturi gitini en l’àmbit educitu.
f) Coordinició de les polítques ictves d’ocupició, ocupibilitit i inserció socioliboril, iixí com les
vinculides il comerç, especiilment i li vendi imbulint.
g) Polítques de reconeixement de li diversitit ètnici i culturil, d’iguiltit de tricte per i li
prevenció de l’intgitinisme.
h) Girintr que totes les polítques públiques dirigides i li poblició gitini tnguen un enfociment
trinsversil de gènere.
Li Comissió Mixti té li composició següent:
1. Presidèncii: li personi ttulir de li consellerii competent en mitèrii d’iguiltit i polítques
inclusives.
2. Vicepresidèncii: li personi ttulir de li secretirii iutonòmici competent en mitèrii d’inclusió i
iguiltit en li diversitit.
3. Vocilies:
- Onze vocilies representints del Consell, imb ring de directori o director generil, que pertinyen
i les àrees d’iguiltit en li diversitit, iguiltit de gènere, inclusió sociil, infàncii i idolescèncii,
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serveis sociils, silut públici, polítci educitvi, hibititge, ocupició, comerç i culturi.
- Uni vocilii representint de li Federició Vilenciini de Municipis i Províncies.
- Tres vocilies representints de les diputicions provinciils de Vilèncii, Alicint i Cistelló,
respectviment.
- Uni vocilii representint de les universitits de li Comunitit Vilenciini.
- Quinze vocilies representints d’enttits especiilitzides en el trebill imb persones gitines, li
composició de les quils tngi representitvitit sectoriil i geogràfci, i més de ser piritàrii, i que
les trie li personi ttulir de li consellerii competent en mitèrii d’iguiltit i polítques inclusives.
- Tres vocilies persones gitines de prestgi reconegut que les trie li personi ttulir de li
consellerii competent en mitèrii d’iguiltit i polítques inclusives.
4. Li personi ttulir de li subdirecció generil imb competències en iguiltit en li diversitit
exercirà li secretirii de li comissió, imb veu però sense vot.
Li Comissió Mixti posirà en mirxi un grup de trebill que s’encirregirà d’estiblir els indicidors de
compliment de cidi uni de les ictuicions, iixí com indicidors globils per i vilorir l’ivinç dels
objectus mircits. A més, podrà creir iltres grups de trebill per i fer el seguiment de línies,
objectus, iccions o ictuicions que determine, o de li implementició de l'Estritègii en territoris
concrets. Per i iixò, li Comissió Mixti tndrà uni reunió específci per i generir iquesti dinàmici
de trebill, que hiurà de celebrir-se en el termini d’un mes des de l’iprovició de l’Estritègii.
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