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PRESENTACIÓ

Domingo Jiménez, el
nostre President

Durant l’any 2016 la Fundació Privada Pere Closa s’ha esforçat i ha crescut, de mica en mica, però de forma
segura com ho fan els nens petits.
Les nostres àrees han augmentat les seves expectatives:
L’Àrea de Projectes Europeus ha posat en marxa el Projecte Xarxa de prevenció de les emancipacions
prematures i el Projecte SERCo que desenvolupa l’emprenedoria social del poble gitano. Finalitza el
Projecte Rom 21 i el Projecte PEER donant una mostra de la seva transversalitat a les Jornades per a l’Èxit
Educatiu del Departament d’Ensenyament.
L’Àrea de Suport a la Formació continua amb el Projecte Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom) que
ha ampliat el seu radi d’acció a Lleida. És el primer any d’implementació i contínuament rebem demandes
d’incorporació d’alumnes al projecte.
Però també hem implantat el Programa Caixa Proinfància a Lleida amb una aula oberta. Aquesta petita
implementació ens permetrà arrelar-nos més amb les famílies i amb els nens, nenes i joves del territori.
Aquesta Àrea ha rebut de la Fundació Bancària la Caixa 26 beques per als nostres alumnes de Proinfància i
del projecte Siklavipen Savorença des de 1r d´ESO fins als Estudis Universitaris.
L’Àrea de Cultura Gitana durant el 2016 ha presentat dues novetats:
El Projecte Teatre Rromano, va ser una activitat dissenyada per a dos grups classe de 6è de primària del
CEIP Antoni Botey de Badalona. El alumnes van representar unes petites obres teatrals basades en contes
populars gitanos. Aquesta experiència es replicarà a altres territoris.
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El Projecte Baile por Cuentos Rromane, consisteix en una activitat adreçada als centres d’educació
primària. Tracta de trencar estereotips i de difondre valors universals com el dret a la igualtat i a la
diferència, la tolerància, el respecte mutu, la solidaritat, l’amistat… a través de contes populars gitanos.
Aquesta activitat s’enriqueix amb la participació de la bailaora, de reconegut prestigi internacional, Belén
Maya.
L’Àrea de Promoció Educativa i Treball amb famílies, durant l’any 2016, ha aportat algunes novetats:
La creació del Club d’ajudants de professor, a l’Escola Santa Joana de Lestonnac. El Club està integrat pels
germans grans dels alumnes de primer, segon i tercer de primària. L’objectiu és que els germans grans
continuïn el procés formatiu i siguin els referents dels seus germans petits.
Respecte a la Cibercaixa, s’ha implementat, conjuntament amb el Museu de Matemàtiques de Catalunya,
MMCA i l’Obra Social la Caixa, el LAB de matemàtiques : «Experiències matemàtiques», constituïda per
jocs, construccions…
El Projecte de Promoció Escolar ha experimentat un augment notable de promotors/es i, per tant, de
zones: Sant Adrià de Besòs -La Mina-, Besòs-Maresme, La Pau, Zona Franca, La Marina en el Districte de
Sants Montjuic, Nou Barris-Ciutat Meridiana-Trinitat. En total són 16 Promotors/es escolars distribuïts per
tota Catalunya. Una mostra més de la necessitat d’abordatge d’aquest gran repte: l’èxit educatiu de
l’alumnat gitano.
Per tot l’exposat anteriorment ens sentim orgullosos de la feina feta però ens preocupa i ens ocupa el gran
índex de fracàs escolar de l’alumnat gitano a secundària. No crec que la culpa sigui de la família o de
l’escola com a institució però si que pensem que és un deure de tots responsabilitzar-nos dels drets
d’aquests joves que d’aquí a uns anys seran adults i els hi demanarem deures. No sé si a tot això li hem
d’anomenar societat educadora o societat responsable en la qual govern, societat civil, agents socials,
escola i entorn haguem de continuar sumant esforços.
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La nostra història…
Inici del projecte
Difusió de Cultura
Gitana amb l’objectiu
de fer palesa la
nostra cultura a
diferents àmbits de
la societat catalana.
Comença la nostra
col·laboració amb
l’Escola de Policia de
Catalunya.

Neix el projecte
Sensibilització
educativa.
La Fundació un Sol
Món de la Caixa
Catalunya
concedeix un
primer paquet de
beques.

Signem el primer
conveni amb l’Àrea
d’Educació de la
Diputació de
Barcelona per donar
suport al projecte
Siklavipen Savorença.

Neix la Fundació
Privada Pere Closa,
formada per 14
gitanos i gitanes
compromesos amb la
formació dels infants
i dels joves amb el
projecte Siklavipen
Savorença (Educació
amb Tothom).

La Fundació Privada
Pere Closa arriba a un
acord de
col·laboració amb el
programa ProInfància
de la Fundació “la
Caixa”.

Tornem a rebre un
paquet de beques
de la Fundació
CatalunyaCaixa per
als nostres
estudiants.

Creix el projecte
Promoció Escolar i
aconseguim
arribar fins a 14
zones d’arreu de
Catalunya.

Editem els llibres
Joves amb futur i
Contes Rromane.
L’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs ens
concedeix el premi
Ciutat de Sant Adrià
en la categoria de
serveis als ciutadans.
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Participació en la
realització del
documental ‘’Els
gitanos de Barcelona
avui’’, patrocinat pel
Consell Municipal
del Poble Gitano de
Barcelona.

Participem en
l’organització del
primer Dia
Internacional del
Poble Gitano a
Catalunya (8
d’abril).

Amb el finançament
del Departament
d’Educació,
comencem a
gestionar el projecte
Promoció escolar.

Entrem a formar part
del Consell Assessor i
de la Comissió
Executiva del Pla
Integral del Poble
Gitano de Catalunya.

Comencem el projecte
Teatre Rromanó als
centres educatius de
Badalona i ampliem el
projecte Siklavipen
Savorença a la ciutat
de Lleida.

Aconseguim nous
projectes europeus per a
educar en la participació
social dels i les joves i
aprofundir en el seu
lideratge.

Neix l’àrea de
Projectes Europeus
amb el projecte
VERT4Roma per a
promoure la
mediació amb el
Poble gitano.
Comencem a
gestionar la
CiberCaixa a
Badalona Sud.

La Federació
d’Associacions
Gitanes de Catalunya
(FAGIC) reconeix la
nostra feina lliurantnos el Premi FAGIC
2015 en la categoria
d’Educació.
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Missió, visió i valors
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MISSIÓ
Tots els que formem part de la Fundació
Pere Closa dediquem els nostres esforços i
il·lusions a aconseguir la formació i
promoció del poble gitano a Catalunya. I no
només això, sinó que també volem
potenciar la seva imatge positiva, preservar
el seu ric llegat cultural i donar-ho a
conèixer a la resta de la societat.

VISIÓ
VISIÓN
Considerem que a través de l’educació
totes
les persones poden aspirar a la igualtat
d’oportunitats
i, per
Consideramos
queaquesta
a travésraó,
de la
proporcionem
recolzament
als
nens/es
educación todo el mundo puede aspirar a ila
gitanos/es quey,aposten
la
igualdadjoves
de oportunidades
por estaper
razón,
formació, i fomentem
que
la relació
proporcionamos
soporte
a los
niños, entre
niñas y
aquests gitanos
estudiants,
els centres
educatius,
jóvenes
y gitanas
que apuestan
por
les
famílies i l’entorn
social, sigui
i
la formación
y fomentamos
que propera
la relación
fluïda.
entre estos estudiantes, los centros
educativos, la familia y el entorno social sea
cercana y fluida.

VALORES
VALORS
Ens caracteritza la solidaritat, la implicació,
la professionalitat, el compromís,
Nos caracteriza
la l’empatia,
solidaridad,lala
l’experiència,
la justícia,
implicación,
la profesionalidad,
defensa de
la interculturalitat,
l’eficàcia i,el
compromiso,
la experiencia,
la justicia,
sobretot,
el ser referents
per a altres
gitanosla
empatía, la defensa de la interculturalidad,
i gitanes.
la eficacia y, sobre todo, el ser referentes
para otros gitanos y gitanas.
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ORGANITZACIÓ
Patronat

Assemblea de fundadors

Domingo Jiménez Montaño, President
Mestre, psicòleg i pedagog.
Manuel Cortés Muñoz, Vicepresident
Mediador i animador sociocultural.
Mercedes Porras Soto, Secretaria
Historiadora de l’art.
Miguel Ángel Franconetti Andrade, Tresorer
Educador social i dinamitzador comunitari.
Pedro Casermeiro Cortés, Vocal
Psicòleg.
Sara Marqués Amaya, Vocal
Treballadora social.

Domingo Jiménez Montaño
Manuel Cortés Muñoz
Mercedes Porras Soto
Miguel Ángel Franconetti Andrade
Pedro Casermeiro Cortés
Sebastián Porras Soto
Marisol Flores Fernández
María Amaya Santiago
Pedro Aguilera Cortés
Juana Fernández Cortés
Carlos Marqués Amaya
Sara Marqués Amaya
José Rodríguez Cortés
Federació d’Associacions Gitanes de
Catalunya (FAGIC)

Membres del Patronat
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DADES GENERALS
El equipo

El impacto

El nostre equip

Els nostres participants

64 treballadors /es
13 voluntaris/es
Homes

23%

Dones

Gitanos
No gitanos

2.144 nens/es i joves

1.401 famílies

77%

43%

209 centres educatius
57%
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Àrea de Suport a la
Formació
Volem assolir la plena normalització educativa dels
nens, nenes i joves gitanos i gitanes. A través d’un
seguit de projectes que els proporcionin suport
acadèmic, econòmic i personal. La nostra finalitat és
ajudar a aconseguir el seu èxit educatiu.
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SIKLAVIPEN SAVORENÇA
(Educació amb Tothom)
El projecte Siklavipen Savorença és un projecte de caràcter
socioeducatiu que està adreçat a la població gitana. Es treballa
amb nens/es i joves gitanos/es, les seves famílies, els centres
educatius on estudien i les entitats i els serveis de cada zona
d'actuació, i/o barri on està implantat.

Zones: Badalona (zona de Badalona Sud)
Sant Adrià de Besòs (barri de la Mina)
Barcelona (barri de Besòs-Maresme)
L’Hospitalet de Llobregat (barri de la Florida)
Lleida (barri de la Mariola)
La fita primordial és ajudar a aconseguir l’èxit escolar als
146 nens/es i joves
57 nois, 89 noies

nens/es i joves gitanos, basant-nos en la incorporació i el
foment de la normalitat educativa.

113 famílies
53 centres educatius

13 treballadors/es i 3 voluntaris/es

Al gener de 2016 el projecte Siklavipen Savorença es va implantar a la ciutat de Lleida,
concretament al barri de la Mariola. Durant aquest període van formar part del projecte una mitja
de 20 alumnes i les seves respectives famílies.
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PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA:
Aula Oberta la Mariola
L’Aula oberta de la Mariola està pensada per construir un ambient que faciliti i estimuli la realització de les tasques
escolars, d’aprenentatge i d’estudi dels nens/es d’educació primària.
Aquest espai està adreçat preferentment a nens/es que no disposen d’un ambient de treball a casa o que presenten
alguns indicadors de risc.

Zones: Lleida (barri de la Mariola)
Entitats: PROSEC - Promotora social de Lleida

12 nens/es i joves
6 nois, 6 noies

3 centres educatius

8 famílies

2 treballadors/es

Amb la implantació del Programa Caixaproinfància de l’Obra Social “La Caixa” a la ciutat de
Lleida, la Fundació Privada Pere Closa té l’oportunitat de facilitar que 12 nens/es del barri de la
Mariola, es puguin beneficiar d’un espai on poder realitzar les tasques escoles i on poder gaudir
d’un suport i una guia a la seva trajectòria formativa.
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AJUTS DEL PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA
Fundació Bancària La Caixa.
Amb aquesta iniciativa els joves gitanos i gitanes del projecte Siklavipen Savorença (ESO, postobligatòria i
estudis superiors) poden gaudir de les condicions econòmiques necessàries per optar a una formació digna
i en igualtat d’oportunitats.
Els ajuts van destinats a finançar matriculacions, material escolar, material esportiu i transport.

26 joves
6 nois, 20 noies

26 famílies

8 treballadores

GESTIÓ DE BEQUES – PLA INTEGRAL DEL
POBLE GITANO
Aquest és un projecte emmarcat dins de les accions del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya amb el
suport de la Generalitat de Catalunya. La Fundació Pere Closa és l’entitat escollida per gestionar i fer la
valoració i el seguiment de les beques.
Amb aquesta iniciativa els joves estudiants gitanos i gitanes d’arreu de Catalunya poden gaudir de les
condicions econòmiques necessàries per a optar a una formació superior digna i en igualtat d’oportunitats.
Aquestes beques financen matriculacions, material didàctic i transport.

11 joves
8 homes, 3 dones

11 famílies

1 treballadora

Durant l’any 2016 van ser beneficiaris d’aquests projectes estudiants dels graus de Treball Social,
Filologia Hispànica, Máster en Ingenieria Aeronàutica, Odontologia, Logística i Relacions
Marítimes i Dret. També, estudiants de cicles com Integració Social, Educació Infantil,
Administració i Finances o Farmàcia, entre altres.
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Àrea de Promoció Educativa i
Treball amb famílies
Volem millorar les competències i les capacitats dels nens i
nenes i consolidar el vincle família-escola per aconseguir
expectatives positives de futur.
Treballem a través de la sensibilització educativa per lluitar
contra els estereotips i, a la vegada, fomentar la imatge
positiva del poble gitano.
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PROMOCIÓ ESCOLAR
Els objectius generals que pretén assolir aquest projecte són promoure la plena escolarització de l’alumnat
gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu, mitjançat la prevenció, el diagnosi i
l’actuació precoç contra l’absentisme escolar; aconseguir l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de
l’alumnat gitano i fomentar els valors de la cultura gitana dins del currículum escolar i la vida del centre.

Zones:
Barcelona:
Nou Barris (Roquetes, Trinitat, Ciutat Meridiana)
Sant Andreu
Sants-Hostafrancs
Sants-La Marina
Gràcia
La Pau
Besòs Maresme
Badalona: Badalona Sud
El Prat: Sant Cosme
Sant Adrià de Besòs: La Mina
L’Hospitalet de Llobregat: Gornal-Bellvitge
Figueres
Girona: Girona Est
Lleida: La Mariola, Comarques

1.460 nens/es i joves
832 nois, 628 noies

1.044 famílies
87 centres educatius

19 treballadors/es

Projecte del Departament d’Ensenyament que coordina i gestiona la Fundació Privada Pere Closa
amb la col·laboració dels Ajuntaments, Diputacions, el Consorci d’Educació de Barcelona i els
Districtes de Barcelona. Aquest any hem ampliat la nostra intervenció a altres zones d’actuació:
Sant Adrià de Besòs, Barcelona i Lleida. Augmentem el nombre promotors de 10 a 17.
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ACOMPANYAMENT INTEGRAL A
L’ESCOLARITZACIÓ (Caixa Proinfància)
Es tracta d’un projecte d’intervenció que té com objectiu acompanyar a l’alumnat durant la seva etapa
de primària, per millorar les expectatives d’èxit del pas a secundària. Es pretén desenvolupar les
competències bàsiques (centrant-se en la lingüística i la matemàtica) i enfortir els processos de
socialització positiva i d’inclusió social.
El projecte compta amb dos pilars bàsics: d’una banda el treball amb les famílies i de l’altre, la
intervenció dins de l’aula en horari escolar (sota el paradigma de la codocència).

60 alumnes
33 nens, 27 nenes
38 dins de Proinfància

Zona:
La Salut-Llefià

60 famílies
Entitats:
6 centres educatius

Programa Caixa Proinfància

3 treballadores

La codocència implica un canvi metodològic en l’aula que permet que, a part dels
participants, els altres nens i nenes de classe també siguin beneficiaris d’aquesta
activitat.
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CIBERCAIXA, Programa Quedem
després de classe
El projecte té com a finalitat els següents eixos de treball:
El programa Quedem després de classe desenvolupa un suport socioeducatiu per a menors i de
conciliació de la vida familiar i laboral. El programa està dirigit a menors i famílies amb aquestes
necessitats específiques.
Entre d’altres fites, promoure actuacions de formació en l’ús de les noves tecnologies per prevenir la
fractura digital, com un recurs comunitari de formació pel territori. Les actuacions estan dirigides a
joves, adults i persones grans de Badalona Sud en risc d’exclusió social.

26 alumnes
15 nens, 11 nenes

Zona:
Badalona Sud

17 famílies
Entitats:
Consorci Badalona Sud
Programa Caixa Proinfància

5 treballadores i 4 voluntaris/es

Aquest any s’ha posat en marxa el LAB de matemàtiques.
19

BEQUES NOUS CIMS
Nous Cims crea el projecte Beques, l’any 2014, amb l’objectiu de garantir que joves en risc social
compromesos amb els seus itineraris formatius i amb vocació, puguin accedir a la formació que
desitgin sense que la seva situació econòmica sigui una condició determinant.
Des de Nous Cims es finança el cost de la matrícula, material i despeses associades per a joves que
vulguin realitzar una formació postobligatòria reglada, prioritzant els cicles formatius.

3 alumnes
1 noi, 2 noies
Zones:
Sant Adrià de Besós
Nou Barris (Barcelona)
Figueres

3 famílies

3 centres educatius
Entitats:
Institut Flors i Calcat
Institut Illa de Rodes

1 treballadora

Incorporació d’aquestes beques en el curs 2015 – 2016.
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FORMACIÓ EN ROLS DE GÈNERE
(Empowering Roma communities to prevent gender-based violence)
L’objectiu general d’aquest projecte és sensibilitzar, formar i empoderar a professionals gitanes per a
que siguin agents actius en el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista en
el si de les comunitats gitanes.
Els seus objectius específics son:


Ampliar la capacitat de les promotores escolars per fomentar la igualtat de gènere i prevenir la
violència masclista a través de la seva participació en el programa de formació.



Fomentar l’aprenentatge entre promotors escolars, altres professionals i activistes gitanes com
una forma per sensibilitzar sobre la necessitat de fomentar la igualtat de gènere i prevenir la
violència masclista dins de la comunitat.



Sensibilitzar l’alumnat gitano i no gitano sobre els rols i estereotips de gènere.



Fer incidència política sobre la necessitat de treballar cap a la igualtat de gènere i l’erradicació
de la violència masclista entre professionals gitanes i no gitanes i les classes polítiques,
especialment aquelles persones vinculades al món de l’educació.

Zones:

Atenció a professionals: 36
Atenció a alumnes: 150

Badalona (zona de Badalona Sud)
Sant Adrià de Besòs (barri de la Mina)
Barcelona (barri de Besòs-Maresme i Gràcia)
Girona (barri Font de la Pólvora)

6 centres educatius
Entitats:
Fundació Surt
Human Rights Initiative the l’Open Society
Foundation.

6 treballadores

S’està organitzant un seminari obert on es preveu la participació de persones de tota
Catalunya.
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PROGRAMA APRENENT JUNTS
Escola Josep Boada (Caixa Proinfància)
El programa es duu a terme amb nens i nenes de 3 a 12 anys a l’Escola Josep Boada de Badalona, a
través de dos accions: estudi assistit i centre obert.
Amb la primera es pretén reforçar les competències bàsiques dels alumnes millorant els hàbits d’estudi,
promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives d’èxit i fomentar el
desenvolupament d’estratègies cognitives. Tot això a través d’una metodologia basada en racons
d’aprenentatge.
En quant al centre obert, els seus objectius son afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes,
potenciar el desenvolupament de la personalitat i la seva socialització amb l’entorn, i treballar la
participació i la responsabilitat de les famílies en els processos d’aprenentatge dels seus fills/es,
mitjançant el teatre, les arts plàstiques, la música i la promoció d’hàbits saludables.

64 alumnes
35 nens, 29 nenes

50 famílies

10 treballadors/es i 4 voluntaris/es

L’ampliació d’horaris realitzada en l’any 2016 ha resultat satisfactòria, millorant els
resultats acadèmics dels nens/es.
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PROGRAMA APRENENT JUNTS
Col·legi Santa Joana de Lestonnac
(Caixa Proinfància)
La intervenció realitzada al Col·legi Santa Joana de Lestonnac de Badalona s’articula a través de tres
activitats. La primera es desenvolupa dins de l’horari lectiu amb els alumnes de 1r, 2n i 3r d’educació
primària, amb l’objectiu d’oferir un reforç en la competència comunicativa lingüística. La segona es
tracta d’una acció centrada en treballar amb les famílies, de manera conjunta i fora de l’horari lectiu,
amb l’objectiu de facilitar eines que els hi ajudin en el procés d’acompanyament dels seus fills i filles per
aconseguir l’èxit educatiu. L’última activitat és un centre obert en el que, mitjançant l’esport, es
treballen valors com el respecte als altres, la constància, l’esforç o el treball en equip.

64 alumnes
37 nens, 27 nenes

54 famílies

5 treballadors/es i 1 voluntària

Aquest any s’ha creat el programa Aprenents de professors, on els germans grans passen
a ser referents dels seus germans més petits.
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PROGRAMA DE BEQUES ESCOLARS
Fundació Catalunya – La Pedrera
L’objectiu del programa és propiciar les condicions socials i econòmiques necessàries per a que nens,
nenes i joves en situació o risc d’exclusió social puguin millorar la seva formació i aconseguir l’èxit
escolar. En definitiva, es pretén actuar de forma preventiva davant el fracàs escolar, intentant
incrementar l’èxit acadèmic dels joves, per a què tinguin un futur laboral qualitativament millor.

30 alumnes
10 nois, 20 noies

7 centres educatius

30 famílies

3 treballadors

Els/les alumnes becats/des pertanyen a diferents zones: Lleida (6 becaris), Badalona (12
becaris) i Sant Boi de Llobregat (12 becaris).
24

PROJECTE PIGMALIÓ
Impulsat per la Fundació Princesa de Girona, la Fundació “la Caixa” i el Col·legi Badalonès, el projecte té
com a objectiu central garantir l’èxit escolar dels nens, nenes i joves, amb aptituds artístiques i en risc
d’exclusió social, a través d’un programa educatiu integral amb les arts com l’element motivador cap a
la formació. Els destinataris gaudeixen d’una beca d’estudis per treballar la seva vessant artística.

11 alumnes
10 nois, 1 nena

11 famílies

Tots els alumnes becats pertanyen a la zona de Badalona Sud.
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3 treballadors

Àrea de Cultura Gitana

Volem donar a conèixer la rica i heterogènia cultura
gitana per tal de traslladar una imatge positiva del
poble gitano, que esdevingui lliure de prejudicis i
d’estereotips.
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CONTES RROMANE
Aquest projecte consisteix en una activitat, que va dirigida a tots els centres educatius d’educació
primària, en què dos educadors gitanos, acompanyats de música de guitarra en directe, narren i
escenifiquen contes populars gitanos, introduint el concepte de l’idioma gitano (Rromano), i explicant
l’origen del poble gitano amb una dinàmica lúdica i participativa.

Zones:
Badalona, Barcelona, Girona, Reus, Sant Adrià de
Besòs, Terrassa, Tortosa, El Prat de Llobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del
Vallès, Figueres, Balaguer, La Fuliola, Mollerussa,
Linyola, La Seu d’Urgell, Montferrer, Cervera i
Guissona.
Entitats:
Departament d’Ensenyament
Obra Social “La Caixa”
Centres educatius

Entre 2.000 i 2.500
nens i nenes

51 centres educatius

2 treballadors

S’han realitzat un total de 100 sessions de Contes Rromane a 19 municipis catalans.
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BAILE POR CUENTOS RROMANE
Aquest projecte consisteix en una activitat, dirigida a tots els centres educatius d’educació primària, en
què dos educadors gitanos, acompanyats de guitarra en directe, narren i escenifiquen contes populars
gitanos, introduint el concepte de l’idioma gitano (Rromano) i explicant l’origen del poble gitano amb
una dinàmica lúdica i participativa. Aquesta activitat s’enriqueix amb la col·laboració especial de la
bailaora flamenca Belén Maya, una de les més importants bailaoras del panorama contemporani a
nivell internacional.

Zona:
Barcelona
Entitats:
Departament d’Ensenyament
Obra Social “la Caixa”
Centres educatius

Entre 80 i 100 nens
i nenes

2 treballadors i 1 voluntària

2 centres educatius

S’han realitzat un total de 4 sessions de Baile por Cuentos Rromane a Barcelona.
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QUI SOM ELS RROMA?
Aquest projecte consisteix en una activitat, dirigida a tots els centres educatius d’educació secundària
obligatòria i postobligatòria, en què dos educadors gitanos expliquen l’origen geogràfic i històric del
poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols
identificadors del nostre poble. Aquesta activitat pretén treure a la llum pública alguns dels estereotips
que popularment defineixen al poble gitano, per anul·lar-los i introduir el concepte d’interculturalitat.

Zones:
Barcelona, Badalona, Santa Colona de
Gramenet, Tortosa, El Prat de Llobregat,
Cerdanyola del Vallès, Mollerussa, Girona, La
Seu d’Urgell, L’Hospitalet de Llobregat i
Guissona.
Entitats:
Departament d’Ensenyament
Obra Social “La Caixa”
Centres educatius

Entre 940 i 1.175 joves

2 treballadors

18 centres educatius

S’han realitzat un total de 47 sessions de Qui som els Rroma? a 11 municipis de
Catalunya.
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TEATRE RROMANO
Aquest projecte consisteix en una activitat, dirigida a tots els centres educatius d’educació primària.
Durant el primer trimestre, dos educadors gitanos, que també són actor i músic, acompanyats per una
actriu i docent d’interpretació teatral, formen a l’alumnat en l’àmbit teatral amb la vista posada en el
desenvolupament personal i en un contingut intercultural. Al final, els/les alumnes representen unes
petites obres teatrals, basades en contes populars gitanos amb expressions en Rromano, l’idioma
gitano.
Zona:
Badalona
Entitats:
Ajuntament de Badalona
CEIP Antoni Botey
IES Barres i Ones

50 alumnes, 30
nenes i 20 nens

3 treballadors,
2 homes i 1 dona

1 centre educatiu

Aquest any l’acte final va tenir lloc al Teatre Principal de Badalona.
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Àrea de Projectes
Europeus
A través de conèixer altres realitats i bones
pràctiques europees, els projectes europeus
són la nostra opció per a continuar treballant
en la participació social dels nostres joves, el
seu lideratge i el més fàcil accés al mercat
laboral.
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PROJECTE PEER
www.peer-youth.eu

Aquest projecte consisteix en fomentar la participació social dels i les joves gitanos/es, oferint-los la
possibilitat de tenir espais d’aprenentatge per a promoure la seva capacitat crítica i de reflexió i
promoure una ciutadania compromesa.

El Consorci Europeu:
Romania: Universitat ea Babes Bolyai Cluj-Napoca
España: Universitat Autònoma de Barcelona
Itàlia: Institut Degli Innocenti, Cooperative Sociale
Onlus
Xipre: Hope for Children, UNCR Policy Center
Bulgària: New Bulgarian University
Regne Unit: University of Central Lancashire,
Huddersfield University, University of Stirling
Lituania: Siauliai University
França: Leris
Irlanda: University College Dublin, National
University of Ireland

540 joves de tota Europa

7 treballadors/es

Els diferents projectes on els i les joves han participat, estan recollits en una aplicació web
(www.peeraction.eu), en la qual a través del seu propi testimoni s’explica com impulsar
activitats comunitàries i de canvi en els barris.
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ROM21, Els joves gitanos del segle
XXI
www.rom21.eu

A partir de diferents activitats, el projecte convida a joves gitanos i gitanes, amb estudis obligatoris
finalitzats, a reflexionar sobre el que significa ser gitano avui dia i la necessitat de participar de les
estructures i plataformes polítiques per a millorar la situació de tota la comunitat. S’ofereix un espai per
compartir experiències i trobar recolzament entre el grup d’iguals.

42 joves
16 nois, 26 noies

2 treballadors/es

A la pàgina web del projecte es poden visualitzar les opinions dels joves sobre com afecta el ser
gitano i gitana en la societat on vivim, el seu interès en la formació, les seves motivacions
formatives i les seves opinions sobre com hauria de fomentar-se la inclusió del poble gitano en
els nostres barris.
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Projecte SERCo (Emprenedoria
Social i Poble Gitano)
www.sercoproject.eu

El projecte té com objectiu, treballar el problema de la inclusió social i econòmica de les comunitats
gitanes en els diferents països, mitjançant l’aplicació del concepte d’economia social com una solució
innovadora que pot reduir el risc de pobresa i fomentar l’esperit empresarial de nous joves.

El Consorci Europeu:
Grècia: University of Piraeus Research
Center, 4Elements
Bèlgica: ERIO
Itàlia: Idea Rom, Cesie
Bulgària: Amalipe, TMAF
Romania: Association Center Promoting
Social Inclusion PAKIV

Aproximadament
50 joves

4 treballadors/es

El projecte ha treballat en l’elaboració de materials didàctics i formatius per promoure
l’economia social i l’emprenedoria social dels i les joves gitanos/es. De la mateixa manera es
treballa constantment per aconseguir la creació de nous projectes o start Ups en el 2017.
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Xarxa de prevenció de les
emancipacions prematures
www.empn-project.eu

El projecte tracta de promoure els drets dels nens i les nenes com a base per a la prevenció de
l’emancipació prematura i com estratègia per evitar l’absentisme escolar dins de la comunitat gitana.
Millorant les habilitats parentals i explicant les conseqüències que comporten les emancipacions
precoces, es busca garantitzar els drets dels nens i les nenes.

El Consorci Europeu:
Grècia: University of Piraeus Research
Center, 4Elements
Bèlgica: ERIO
Itàlia: Idea Rom, Cesie
Bulgària: Amalipe, TMAF
Romania: Association Center Promoting
Social Inclusion PAKIV

30 professionals
166 joves
80 famílies

4 treballadors/es

El projecte disposa d’un informe nacional on es recull un conjunt de recomanacions als
professionals dels serveis socials i dels centres educatius. Un dels objectius es crear una xarxa
d’agents que incorpori a la comunitat per prevenir aquestes emancipacions.
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ALTRES INFORMACIONS
FORMACIÓ DE PROMOTORS EDUCATIUS FAGEX

L’any 2015 la Fundació Privada Pere Closa, a petició de la Federación de Asociaciones Gitanas de
Extremadura (FAGEX), va realitzar diverses sessions formatives dirigides a diferents agents implicats en la
promoció i l’èxit escolar de l’alumnat gitano.
Amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar dels nens/es i joves gitanos que viuen en la
comunitat Autònoma d’Extremadura, s’implanta el projecte de Promotors Educatius en el territori.
Aquesta formació va ser finançada per la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, amb el recolzament de
la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura.
Durant el curs 2016 – 2017, la Fundació Privada Pere Closa segueix oferint recolzament formatiu als
promotors educatius que formen part del “Programa de Intervención social con niños y jóvenes gitanos”
organitzat per la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura (FAGEX).

Alumnes de la formació de promotors educatius
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CREACIÓ DEL COMITÈ TÈCNIC ASSESSOR

Durant aquest any la Fundació Privada Pere Closa ha constituït el Comitè Tècnic Assessor de l’entitat.
Aquest grup té la funció d’assessorar al Patronat i a la Comissió Delegada aportant els seus coneixements i
ajudant a obrir vies de contacte per potenciar el creixement de l’entitat.

El Comitè Tècnic Assessor està integrat per:
Sergio Rodríguez (Director de l’Institut Cervantes a Itàlia)
Belén Maya (Experta en Arts Escèniques i Bailaora professional de reconegut prestigi internacional)
Joaquim Sabater (Membre del Consell Assessor de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i
Director de relacions i inserció de la Fundació BDN Capaç)

Comitè Tècnic Assessor i membres de la Fundació
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AGRAÏMENTS
AMB LA COLABORACIÓ DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA
Gràcies al suport del Programa CaixaProinfància i
seguint el seu marc d’actuació, la Fundació Privada
Pere Closa implementa el Programa Siklovas Khetane
(Aprenent Junts) i col·labora amb el Projecte
Siklavipen Savorença (Educació amb Tothom).

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA
El Programa CaixaProinfància (CPI) té com a finalitat facilitar a la infància afectada per una situació de pobresa i
vulnerabilitat social el seu desenvolupament integral i incrementar les seves oportunitats, promovent la millora de la
seva situació i la de la seva família i promocionant el desenvolupament de les competències i el compromís que els hi
ha de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora. Per tal d’aconseguir-ho el Programa pretén
desenvolupar un model d’acció que incideix en les dimensions socials, educatives, psicològiques i sanitàries de les
famílies que accedeixen al mateix. El Programa s’implementa des de l’any 2007 en àrees urbanes de tot Espanya que
concentren bosses de pobresa infantil, mitjançant l’actuació de més de 350 entitats socials que treballen en xarxa i
en coordinació amb l’Administració pública, atenent a nens i nenes residents en més de 460 municipis.
Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans línies de treball: reforç educatiu, educació no formal i temps
lliure, suport educatiu familiar, atenció i teràpia psicosocial i promoció de la salut.
CaixaProinfància es centra en la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de
promoure i donar suport al seu desenvolupament de manera integral, prioritzant i donant suport a les polítiques de
millora de l'equitat, cohesió social i d'igualtat d'oportunitats per a la infància i les seves famílies. Així, l’objectiu del
Programa és la promoció socioeducativa de nens i nenes de 0 a 18 anys en risc o situació d'exclusió, intentant
garantir que, malgrat les dificultats, tinguin la porta oberta a un futur millor i gaudeixin de les mateixes oportunitats
que tots els altres. Per assolir aquest objectiu el Programa pretén facilitar tant la millora de la situació dels nens i les
nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir
amb autonomia aquest procés de millora.

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_ca.htm
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AGRAÏMENTS
TREBALLEM AMB:
Serveis educatius del Departament d’Ensenyament
Consorci d’Educació de Barcelona
Casal dels Infants
Consorci de Badalona Sud
PDC de Figueres
Serveis territorials de comarques
Institut Eduard Fontserè
Centre Municipal Ana Díaz Rico La Florida
PEE de l’Hospitalet de Llobregat
PEE de Badalona Sud
PEE La Salut-Llefià
Casal Cívic Badalona-Sant Roc
Projecte ICI Badalona (Intervenció Comunitària Intercultural)
Atlètic Club Lestonnac
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Carles Blanch
Associació Voluntaris “la Caixa”

Biblioteca de Sant Roc
IMPO
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs
Espai Cultural Font de la Mina
PEB Mina
PDC Besòs-Maresme
Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)
Equipament Cívic Polivalent Lleida – Casal Cívic
PROSEC – Promotora Social de Lleida
Fundació SURT
Human Rights Initiative the l’open Society Foundation
Consorcio d’àmbit europeu
Centres educatius de les zones on estan implantats els
projectes.

COL·LABOREN:

FORMEM PART DE:

Banc d’Aliments de Barcelona
Grupo Edebé
Revista Cavall Fort
Ferrero
ONCE

Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya
Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de
Barcelona
Plenari del Consell Estatal del Poble Gitano
Pla Promoció de l’Escolaritat i Prevenció de l’Absentisme
Escolar a Badalona
Consell Municipal de les Dones de Badalona
Comissió d’Infància i Joventut de Badalona
Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
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AGRAÏMENTS
AMB EL RECOLZAMENT DE:
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Volem acabar donant les gràcies a:

Les persones voluntàries, monitores, treballadores de la Fundació Pere Closa
per la seva encomiable dedicació.
A tots els centres educatius
per la seva cooperació que fa més senzilla la nostra tasca.
A les famílies per la implicació,
el compromís i per confiar-nos el treball amb els seus fills/es.
Als professionals dels serveis, de les entitats i a les persones treballadores de les
administracions pel suport tant econòmic com tècnic.

I sobretot als alumnes, ja que ELLS i ELLES són els veritables
protagonistes d’aquesta aventura.
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Francesc Macià, 36, entresòl
08912 Badalona
Barcelona
Tel 93 389 33 41
entitat@fundaciopereclosa.org

www.fundaciopereclosa.org

Donacions:

Voluntariat:

Empresa solidària:

CaixaBank
2100 0005 96 0201220305
CatalunyaCaixa
2013 0748 28 0200470140

Tel 93 389 33 41
educacio@fundaciopereclosa.org

Tel 93 389 33 41
entitat@fundaciopereclosa.org

