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Aquesta Memòria 2017 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha estat 

realitzada per Sebastián Porras Soto i 

Laura Méndez Franco amb la 

col·laboració de tots els professionals 

de la nostra entitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

Hem realitzat   

un total de 143 

sessions a 21 

municipis 

Hem renovat el 

nostre Patronat 

per millorar la 

nostra feina 

 

LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

2017 va ser un any ple de reptes 
Per a la Fundació Privada Pere Closa i les persones que formem part 

de l’entitat, el 2017 va ser un any decisiu. Els nostres projectes histò-

rics van créixer i es van implantar de nous. L’abast territorial  dels 

projectes va augmentar i de manera proporcional 

també el nombre de participants.  

 Però, per a nosaltres, la fita més memorable 

d’aquest any va ser el canvi de Patronat de l’entitat 

al mes d’octubre. Després de quasi vint anys, i de 

desenvolupar una tasca encomiable com a guia de 

l’entitat, Domingo Jiménez Montaño va decidir dei-

xar la presidència i l’Assemblea de Fundadors va 

acceptar la seva proposta donant el relleu a un membre del Patronat 

que l’ha acompanyat durant tot aquest temps, jo mateixa.  Enceto 

aquesta nova etapa, recolzada per la resta de membres del Patronat i 

de l’Assemblea de Fundadors, amb molta il·lusió per continuar treba-

llant en la nostra línia per la formació i la promoció dels gitanos a 

Catalunya,  amb ganes i forces renovades.  

Mercedes Porras Soto 
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Treballem per millorar el futur
Tots i totes les que formem part de la Fundació Privada Pere Closa 

dediquem els nostres esforços i il·lusions a treballar per a la formació 

i la promoció del poble gitano a Catalunya. Alhora, treballem per a 

potenciar la imatge positiva del poble gitano, preservar el seu ric lle-

gat cultural i donar-lo a conèixer a la resta de la societat. 

Som una entitat gitana sense ànim de lucre que actua a dife-

rents localitats de Catalunya per promoure l’èxit escolar dels infants i 

joves gitanos, afavorir el seu creixement personal i millorar l’entorn 

familiar i comunitari per a què tinguin el màxim d’oportunitats i la 

major qualitat de vida possible. Entenem la importància d’oferir un 

suport educatiu i un acompanyament afectiu als infants i joves per a 

superar situacions de desigualtat de partida, i la importància de saber 

reconèixer els diferents obstacles que apareixen a les seves vides. 

A través de la nostra tasca, lluitem contra la discriminació en 

l’àmbit educatiu i dels serveis públics, per a trencar els estereotips 

referents al poble gitano i per a promoure la transformació social dels 

entorns més propers dels joves i dels infants. També, volem ensenyar 

als joves que la gitanitat no pot ser un obstacle pel seu creixement 

personal. Tot el contrari, necessitem normalitzar la presència gitana a 

les aules. També treballem per a difondre la cultura gitana, entenent 

el seu valor dins del mosaic cultural que és el nostre país i per oferir 

una imatge positiva del llegat cultural del nostre poble.  
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Resumim la nostra història 
1998 Neix la Fundació Privada Pere Closa, formada per tretze gitanos i 

gitanes i per la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. La 

nostra presentació té lloc a la seu del Departament de Benestar Social 

i Família de la Generalitat de Catalunya amb un ajut de l’Obra Social 

“la Caixa”. Comencem amb el projecte anomenat Informació, Actua-

ció i Formació: els Nens i Nenes Gitanos, la Família i l’Escola.  

 

1999 El projecte Informació, Actuació i Formació: els Nens i Nenes 

Gitanos, la Família i l’Escola canvia de nom i el rebategem amb un 

nom en Rromano, l’idioma gitano: Siklavipen Savorença. 

 

2000 Comença a caminar el projecte Difusió de Cultura Gitana. La 

Fundació Privada Pere Closa rep el Premi Ciutat de Badalona en la 

categoria de Comunicació i és escollida per la Fundació Xarxa 

d’Espectacle Infantil i Juvenil com a beneficiària de la VI Marató de 

Contes celebrada al Teatre Nacional de Catalunya. Fins a l’any 2004, 

codirigim el programa de ràdio O Drom a Ràdio Ciutat de Badalona. 

 

2001 Signem un conveni amb l’Àrea d’Educació de la Diputació de 

Barcelona per donar suport al projecte Siklavipen Savorença. A més, 

comencem a col·laborar amb l’Institut de Seguretat Pública de Cata-

lunya en la formació dels aspirants a Mossos d’Esquadra. 

 

2002 La Fundació Un Sol Món de la Caixa Catalunya va concedir un 

primer paquet de beques per alguns dels nostres joves. La Fundació 

Privada Pere Closa, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del barri de La Mi-

na, edita el CD A l’escola vaig. 

 

2003 Participem en l’organització del primer Dia Internacional del 

Poble Gitano a Catalunya (8 d’abril). 

 

2004 Col·laborem en la realització del documental Els gitanos de Bar-

celona avui, patrocinat pel Consell Municipal del Poble Gitano de 

Barcelona. 

 

2005 Entrem a formar part del Consell Assessor i de la Comissió Exe-

cutiva del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. També, 

col·laborem amb el Departament d’Educació en l’edició d’una caixa 

d’eines pedagògiques dedicades al poble gitano. 
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2006 La Fundació Privada Pere Closa, amb la direcció i el finançament 

del Departament d’Educació, comença a gestionar el projecte Promo-

ció Escolar. El projecte Difusió de Cultura Gitana fa un salt quantitatiu 

amb el conveni amb la Fundació Secretariado Gitano i amb el Depar-

tament d’Educació per organitzar sessions de Contes Rromane i Qui 

som els Rroma?  

 

2007 El projecte Promoció Escolar creix i arriba a catorze zones 

d’arreu de Catalunya. L’entitat entra a formar part del grup de treball 

d’Educació del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. 

 

2008 Amb el suport de l’Ajuntament de Badalona, deixem la seu del 

carrer del Carme i ens traslladem a la Via Augusta. 

 

2009 Arribem a un acord de col·laboració amb el programa ProInfàn-

cia de la Fundació Bancària “la Caixa”. 

 

2010 Amb al suport del Departament d’Acció Social i Ciutadania i 

l’Obra Social “la Caixa”, editem els nostres dos primers 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. 

 

2011 La Fundació Privada Pere Closa torna a rebre un paquet de be-

ques de la Fundació Catalunya Caixa per als nostres estudiants.  

 

2012 Realitzem la primera auditoria econòmica interna de l’entitat. 

 

2013 El nostre Patronat acorda la creació d’una nova àrea de treball 

dedicada a programes i projectes d’àmbit europeu. 

 

2014 Traslladem la nostra seu  al carrer Francesc Macià de Badalona. 

 

2015 Guanyem el Premi FAGIC 2015 en la categoria d’Educació. En el 

marc del projecte Promoció Escolar, i amb la col·laboració de la Fede-

ración de Asociaciones Gitanas Extremeñas, formem a un total de 125 

promotors educatius. 

 

2016 Comença a caminar el projecte Teatre Rromano i ampliem el 

projecte Siklavipen Savorença a la ciutat de Lleida. 

 

2017 L’Assemblea de Fundadors de la Fundació Privada Pere Closa 

reestructura i amplia el Patronat, que decideix passar de quatre àrees 

de treball a tres: Suport a la Formació, Suport la Promoció i Cultura 

Gitana.   
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Missió, visió i valors 
Missió 

Dediquem els nostres esforços 

i il·lusions a aconseguir la for-

mació i la promoció del poble 

gitano a Catalunya i a potenci-

ar la seva imatge positiva, 

preservar el seu ric llegat cul-

tural i donar-lo a conèixer a la 

resta de la societat. 

 

Visió 

Considerem que a través de 

l’educació totes les persones 

poden aspirar a la igualtat 

d’oportunitats i, per aquesta 

raó, proporcionem recolza-

ment als infants i joves gitanos 

que aposten per la formació, 

fomentant que la relació entre 

aquests estudiants, els centres 

educatius, les famílies i 

l’entorn social, sigui propera i 

fluïda.  

Valors 

Igualtat  

Treballem per la igualtat d’oportunitats i per la normalització pel que 

fa a l’accés a la formació i a la promoció del poble gitano defensant el 

dret a l’educació dels nostres nens, nenes i joves. 

Diferència  

Reivindiquem el dret a la nostra pròpia diferència cultural però també 

el dret a la diferència per raó de gènere, religió, orientació sexual i 

pensament i també a la particularitat de cada individu. 

Diversitat  

Valorem la diversitat interna del poble gitano que demostra que els 

estereotips i prejudicis no tenen cap raó de ser a l’hora de definir-nos 

com a comunitat.  

Professionalitat  

Reivindiquem una gitanitat oberta, que fa possible que siguem gita-

nos i tinguem alhora una sòlida formació acadèmica, que ens capacita 

per dur a terme una feina marcada per la professionalitat. 

Interculturalitat 

Dissenyem els nostres projectes educatius, socials i culturals pensant 

en la inclusió cultural i la cohesió social que dibuixen una societat 

polièdrica i rica. 
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EL NOSTRE EQUIP DE TREBALL 

Gitanos i professionals 

 
 

Treballem amb un equip multidisciplinari encarre-

gat de dur a terme el disseny, la gestió, la imple-

mentació i l’avaluació de les diferents iniciatives i 

projectes de l’entitat. La nostra tasca l’executem 

des d’una doble vessant complementària: la pro-

fessional i la gitana. De tots els treballadors, un 

47% som professionals gitanos i gitanes i un 78% 

som dones. L’òrgan sobirà de la Fundació Privada 

Pere Closa és l’Assemblea de Fundadors, que fa-

culta al Patronat per la gestió de l’entitat. Tots els 

membres d’aquests dos òrgans som gitanos i gita-

nes. També comptem amb un Comitè Tècnic As-

sessor, que aporta els seus coneixements i ajuda a 

potenciar el creixement de l’entitat.  

L’Assemblea de Fundadors 
 Domingo Jiménez Montaño 

 Manuel Cortés Muñoz 

 Mercedes Porras Soto 

 Miguel Ángel Franconetti Andrade 

 Pedro Casermeiro Cortés 

 Sebastián Porras Soto 

 Sara Marqués Amaya 

 

 

 Marisol Flores Fernández 

 María Amaya Santiago 

 Juana Fernández Cortés 

 Carlos Marqués Amaya 

 José Rodríguez Cortés 

 Pedro Aguilera Cortés 

 Federació d’Associacions Gitanes de Cataluña  
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EL NOSTRE EQUIP DE TREBALL 

El Patronat 
Mercedes Porras Soto. Presidenta. És llicenciada en Història de l’Art i 

doctoranda en Art. És membre del Patronat des dels inicis i presiden-

ta del mateix des de l’octubre del 2017. És cap de l’Àrea de Suport a 

la Formació. Ha estat membre del Patronat de la Fundación Instituto 

de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura.  

 

Manuel Cortés Muñoz. Vicepresident. Als set anys comença a apren-

dre a tocar la guitarra flamenca. Va treballar a la Unión Romaní i a la 

 

 

Fundación Secretariado Gitano. Des dels inicis de la Fundació Privada 

Pere Closa, participa activament en la difusió de la cultura gitana.  

 

Miguel Ángel Franconetti Andrade. Secretari. És educador social. Va 

treballar en projectes vinculats al Departament d’Ensenyament amb 

l’objectiu de millorar la cohesió social i l’èxit educatiu. L’any 2014 

assoleix la direcció de l’Àrea de Projectes Europeus de la Fundació 

Privada Pere Closa. Ara és cap de l’Àrea de Suport a la Promoció. 
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Sebastián Porras Soto. Tresorer. És llicenciat en Periodisme i va estu-

diar interpretació teatral. És membre de la Comissió Periodisme Soli-

dari del Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la Mesa per a la Di-

versitat en l’Audiovisual del CAC i subdirector de la revista Cuadernos 

Gitanos de l’Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura. Ha 

publicat diversos contes gitanos. És cap de l’Àrea de Cultura Gitana. 

 

Domingo Jiménez Montaño. Vocal apoderat. És diplomat en Profes-

sorat d’Educació General Bàsica. També és llicenciat en Filosofia i 

Ciències de l’Educació i llicenciat en Psicologia. Té una diplomatura de 

postgrau d’Educació Física. Va començar la seva carrera com a docent 

al 1981. Ha estat President de la Fundació Privada Pere Closa des del 

1998 fins al 2017. 

 

Sara Marqués Amaya. Vocal. És diplomada en Treball Social i ha cur-

sat estudis de postgrau en Mediació Intercultural i Violència Domèsti-

ca. També té un màster en Counselling. Ha treballat en diferents pro- 

jectes comunitaris en barris que tenen un alt nombre de població 

gitana. És treballadora social de l’Institut Català de Salut. 

 

Pedro Casermeiro Cortés. Vocal. És llicenciat en Psicologia. Màster en 

Intervenció Socioeducativa amb joves adolescents i infants en situació 

de risc d’exclusió social i màster en Recursos Humans. És director del 

Museu Virtual del Poble Gitano i Coordinador de l’Associació Rroma-

ne Siklǒvne. 

 

Carlos Marqués Amaya. Vocal. És diplomat en Treball Social. Té tres 

postgraus: Violència Domèstica, Mediació Intercultural i La Salut 

Mental a l’Atenció Primària. Va ser monitor al Casal d’Infants i dina-

mitzador de les AMPAS i comunitats de veïns del barri de La Mina. És 

treballador social de l’Institut Català de Salut des de l’any 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitè Tècnic Assessor 
 Sergio Rodriguez y López-Ros 

Director de l’Instituto Cervantes de Milà del Ministerio de Cultura. 

 Belén Maya García 

Bailaora, coreògrafa i directora de la Compañía Belén Maya. 

  Joaquim Sabater Famadas 

Soci consultor a INVENIES, SL Coneixement i Innovació Social  

i president de l’Observatori del Tercer Sector. 
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Àrea de Suport a la Formació 
 L’Àrea de Suport a la Formació està integrada per un seguit de projectes que ajuden a garantir l’èxit edu-

catiu de l’alumnat gitano i a aconseguir la normalització de la seva presència a les aules. Les eines que 

fem servir per aconseguir aquesta fita són el suport acadèmic mitjançant el reforç escolar, per ajudar a 

consolidar continguts; el personal, per informar, assessorar i acompanyar els i les alumnes i les seves 

famílies en el procés formatiu; i l’econòmic, per aconseguir recursos econòmics i d’aquesta manera facili-

tar l’accés a la formació. 

Cap d’àrea: Mercedes Porras Soto 
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Aquest any el 

98% dels joves 

de 4t d’ESO 

s’ha graduat 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

141 infants i joves 
81 noies i 60 nois 

 

104 famílies 

 

50 centres educatius 

 

14 treballadors i treballadores 
3 voluntàries 

El Siklavipen Savorença és un 

projecte de caràcter socioedu-

catiu adreçat a infants i joves 

gitanos, les seves famílies, els 

centres educatius on 

estudien i les entitats 

i els serveis de les 

zones de Badalona 

(Badalona Sud), Sant 

Adrià de Besòs (La 

Mina), l’Hospitalet de 

Llobregat (La Florida), 

Barcelona (Besòs-

Maresme) i Lleida (La Mariola). 

L’objectiu és donar suport a 

alumnes gitanos perquè asso-

leixin l’èxit educatiu.  
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Ja són 87 els 

estudiants que 

s’han beneficiat 

d’aquests Ajuts 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Ajuts Programa CaixaProinfància 
Fundació Bancària La Caixa 

Amb aquesta iniciativa els 

joves gitanos i gitanes del pro-

jecte Siklavipen Savorença que 

es troben cursant 

l’ESO, postobliga-

tòria o estudis 

superiors poden 

assolir les condici-

ons econòmiques 

necessàries per 

optar a una for-

mació digna i en 

igualtat d’oportunitats. Els 

ajuts van destinats a finançar 

matriculacions, material esco-

lar, material esportiu i trans-

port.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 joves 
16 noies i 7 nois 

 

9 treballadores 
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Aquest any 

també oferim 

un Centre 

Obert 

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Aula Oberta i Centre Obert La Mariola. 

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aula Oberta de La Mariola, a 

la ciutat de Lleida, està pensa-

da per construir un ambient 

que faciliti i estimuli la realit-

zació de les tasques escolars, 

d’aprenentatge i 

d’estudi dels 

infants d’edu-

cació primària. 

Està adreçat a 

infants que no 

disposen d’un 

ambient de tre-

ball a casa o que 

presenten alguns indicadors 

de risc.  El Centre Obert, del 

que gaudeixen els mateixos 

alumnes, té com a objectiu 

potenciar el lleure des d’una 

vessant educativa.   

 

13 infants i joves 
5 noies i 8 nois 

 

10 famílies 

 

4 centres educatius 

 

2 treballadores 
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Els beneficiaris 

són estudiants 

d’arreu de 

Catalunya 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Gestió de beques 

Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 

 

 

Emmarcades dins del Pla Inte-

gral del Poble Gitano a Catalu-

nya i amb el suport de la Ge-

neralitat de Catalunya, som 

l’entitat escolli-

da per gestionar 

i realitzar la va-

loració i segui-

ment d’aquestes 

beques adreça-

des a joves gita-

nos i gitanes, 

que han accedit a estudis su-

periors a través de la prova de 

majors de 25 anys, estudiants 

de cicles formatius i batxille-

rat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 joves 
13 noies i 17 nois 

 

1 treballadora 
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Àrea de Suport a la Promoció 

L’Àrea de Suport a la Promoció ofereix propostes i noves alternatives que volen fomentar la participació i 

la promoció socioeducativa dels infants i joves. A través d’un gran nombre de projectes, provem de con-

solidar el vincle família-escola, augmentar les expectatives positives de futur dels infants i adolescents, 

treballar per a trencar estereotips i, en definitiva, promoure alternatives que millorin la inclusió social en 

els àmbits de l’educació, l’ocupació, la joventut i la dinamització comunitària. 

Cap d’àrea: Miguel Ángel Franconetti Andrade 
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Hem guanyat la 

gestió del servei 

de promotors a 

Barcelona 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Promoció Escolar 
El projecte vol promoure la 

plena escolarització de 

l’alumnat gitano, mitjançat la 

prevenció, el di-

agnòstic i l’actuació 

precoç contra l’ab-

sentisme escolar; i 

aconseguir l’èxit 

escolar. També 

pretenem la pro-

moció sociolaboral 

de l’alumnat gitano i el foment 

dels valors de la cultura gitana 

dins del currículum escolar i de 

la vida al centre. Les zones 

d’actuació són: Barcelona 

(Gràcia, Besòs-Maresme, Sant 

Andreu, Sants-Montjuïc, Nous 

Barris), Badalona, Sant Adrià 

de Besòs, l’Hospitalet de Llo-

bregat, el Prat del Llobregat, 

Lleida (Lleida, Pla d’Urgell, Les 

Garrigues, Noguera, Urgell), 

Girona i Figueres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.905 infants i joves 
885 noies i 1.020 nois 

 

1.238 famílies 

 

113 centres educatius 

 

19 treballadors i treballadores 
 

 

Àrea de Suport a la Promoció 
 
L’Àrea de Suport a la Promoció ofereix propostes i noves alternatives que volen fomentar la participació i la pro-

moció socioeducativa dels infants i joves. A través d’un gran nombre de projectes, provem de consolidar el vincle 

família-escola, augmentar les expectatives positives de futur dels infants i adolescents, treballar per a trencar este-

reotips i en definitiva, promoure alternatives que millorin la inclusió social en els àmbits de l’educació, l’ocupació, 

la joventut i la dinamització comunitària. 

Cap d’àrea: Miguel Ángel Franconetti Andrade 
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Som una entitat 

referent del 

programa a  

Badalona 

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

CaixaProinfància 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afavorim el desenvolupament 

de les competències dels in-

fants, joves i les seves famílies, 

per millorar els seus processos 

d’integració social. Treballem 

amb una amplia xarxa 

d’entitats i serveis 

per donar respostes 

educatives, lúdiques, 

terapèutiques i eco-

nòmiques. Aquest 

treball es duu a ter-

me a diferents cen-

tres educatius de 

Badalona Sud i Badalona Nord. 

A més, el projecte engloba la 

feina desenvolupada al Ciber-

Caixa de Badalona, que ofereix 

un suport socioeducatiu i de 

conciliació familiar i laboral, 

impartint formació en l’ús de 

les noves tecnologies.  

 

194 infants i joves 
68 noies i 126 nois 

 

161 famílies 

 

9 centres educatius 

 

21 treballadors i treballadores 
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Augmentem el 

nombre de  

beneficiaris un 

any més  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Beques
Gestionem diferents beques 

d’estudi d’acord amb les ne-

cessitats específiques de cada 

infant i de cada jove. Oferim 

un ampli ventall d’oportunitats 

en les diferents 

fases de l’edu-

cació reglada i 

també de la no 

reglada, sempre 

provant d’am-

pliar els horit-

zons dels estudi-

ants i dotar-los d’eines per 

apoderar-los com a subjectes 

actius del seu futur. Comptem 

amb les beques de la Fundació  

Nous Cims, de la Fundació 

Catalunya La Pedrera i del 

projecte Pigmalió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 infants i joves 
24 noies i 24 nois 

 

48 famílies 

 

17 centres educatius 

 

3 treballadors i treballadores 
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Hem treballat 

amb 200  

professionals 

educatius   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Vakeripen 

 

 

40 famílies 

 

6 centres educatius 

 

5 treballadors i treballadores 
 

 

 

 

 

És un projecte que promou 

espais compartits entre pares i 

mares i personal dels centres 

educatius. Es pretén traçar 

ponts de diàleg entre professi-

onals i famílies, 

apropar-los i tren-

car prejudicis i 

idees preconce-

budes que condi-

cionen la seva 

relació. L’objectiu 

és afavorir els 

processos educa-

tius dels infants i joves i acon-

seguir l’èxit escolar. Aquest 

projecte l’hem desenvolupat al 

barri de la Mina de Sant Adrià 

de Besòs i al barri de Sant Roc 

de Badalona.  
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L’economia 

 solidària és un 

compromís 

comunitari   

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SERCo  
Poble Gitano i Economia Solidaria 

El projecte promou l’economia 

social i solidaria dins de les 

comunitats gitanes com a es-

tratègia d’autoocupació i de 

compromís comunitari. For-

mem a joves gitanos orienta-

dors laborals en 

matèria d’economia 

solidaria, i donem 

suport a la creació 

de projectes labo-

rals i empresarials 

propis. L’objectiu és 

impulsar noves 

iniciatives solidaries en els més 

joves. Aquest projecte ha estat 

implantat al barri de Bon Pas-

tor de Barcelona i al barri de 

Sant Roc de Badalona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 infants i joves 
10 noies i 25 nois 

 

3 treballadors i treballadores 
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Hem treballat 

amb 190  

professionals 

educatius   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Xarxa de Prevenció  

de les Emancipacions Prematures 

El projecte prova d’impulsar 

una xarxa de cooperació amb 

els professionals dels serveis 

socials i dels serveis educatius, 

les famílies i els 

infants i adoles-

cents, en especial 

els que són 

d’ètnia gitana, 

amb l’objectiu 

de prevenir les 

emancipacions i 

creacions de nous nuclis fami-

liars en edats prematures. 

Aquesta activitat l’hem dut a 

terme al barri de Bon Pastor 

de Barcelona, al barri de Sant 

Roc de Badalona i a la ciutat 

d’Amposta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 infants i joves 
216 noies i 144 nois 

 

30 famílies 

 

4 centres educatius 

 

5 treballadors i treballadores 
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Àrea de Cultura Gitana 

L’Àrea de Cultura Gitana vol donar a conèixer la rica i heterogènia cultura gitana per tal de traslladar una 

imatge positiva del poble gitano que esdevingui real i lliure de prejudicis i autoestereotips. Volem difon-

dre l’especificitat de la cultura gitana com una cultura diferent, propera i enriquidora per tothom, i desit-

gem promoure el respecte per a totes les seves manifestacions. Una cultura que forma part del mosaic 

que composa la realitat diversa de la nostra societat. La cultura del nostre poble, que ha estat perseguida 

durant segles, que encara avui dia continua patint agressions i que és desconeguda per la majoria, reque-

reix el reconeixement institucional que mereix i el respecte de la resta de la societat. 

Cap d’àrea: Sebastián Porras Soto 
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Hem realitzat   

un total de 143 

sessions a 21 

municipis 

 

 ÀREA DE CULTURA GITANA 

Contes Rromane 
Aquest projecte el porten a 

terme dos educadors i artistes 

gitanos, acompanyats de mú-

sica de gui-

tarra en 

directe, que 

narren i 

escenifiquen 

contes po-

pulars gita-

nos, intro-

duint el concepte d’idioma 

gitano -Rromano- i explicant 

l’origen del poble gitano amb 

una acció lúdica i dinàmica 

que propicia la participació 

dels alumnes de quart, cinquè 

i sisè de primària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2.860 i 3.575 infants 

 
71 centres educatius 

 

Badalona, Tortosa, Santa Co-

loma de Gramenet, L’Hospi-

talet de Llobregat, Guissona, 

Cervera, Barcelona, La Seu 

d’Urgell, Oliana, Sant Adrià de 

Besòs, Sabadell, El Prat de 

Llobregat, Mollerussa,  Miral-

camp, Linyola, El Palau 

d’Anglesola, La Fuliola, Torna-

bous, Terrassa, Madrid i A 

Coruña. 
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Hem realitzat   

un total de 63 

sessions a 10 

municipis 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Qui som els Rroma? 
Aquest projecte el porten a 

terme dos educadors gitanos 

que expliquen l’origen del 

poble gitano, 

quina és la 

situació de la 

seva llengua i 

la distribució 

geogràfica 

actual, així 

com els sím-

bols identifi-

cadors per parlar dels estereo-

tips que sovint defineixen el 

poble gitano i per introduir el 

concepte d’interculturalitat. 

Aquesta sessió està destinada 

a alumnes d’ESO, batxillerat i 

cicles formatius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1.260 i 1.575 infants 

 
24 centres educatius 

 

Badalona, Tortosa, Santa Co-

loma de Gramenet, L’Hospi-

talet de Llobregat, Barcelona, 

La Seu d’Urgell, Oliana, El Prat 

de Llobregat, Girona i Terras-

sa. Algunes sessions les hem 

dut a terme a la Universitat 

Rovira i Virgili de Tortosa i al 

Centre Cívic Onyar de Girona. 
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Hem treballat 

amb l’Escola 

Concepción 

Arenal  

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Teatre Rromano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte el porten a 

terme dos educadors i artistes 

gitanos, acompanyats per una 

actriu, que formen als alumnes 

en l’àmbit teatral amb la vista 

posada en el desenvolupa-

ment personal i en 

un contingut inter-

cultural, per acabar 

amb la representació 

d’unes petites obres 

teatrals basades en 

contes populars gita-

nos. Aquesta activitat 

està dissenyada pels alumnes 

de cinquè i sisè d’educació 

primària.  

 

 

40 infants 
24 noies i 16 nois 

 
1 centre educatiu 

 

Barcelona 
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EL NOSTRE IMPACTE  

 

Atenem de manera regular a 

2.726 infants i joves (1.302 

noies i 1.424 nois) i de manera 

puntual entre 4.160 i 5.190  

 

 

Atenem de manera regular a 

1.631 famílies 

 

 

 

Treballem de manera regular 

amb 176 centres educatius i 

de manera puntual amb 68 

 

La veu dels nostres alumnes  
Al juny vaig acabar un CFGS d’Integració Social i ara estudio el grau 

d’Educació Social. Vaig començar a tenir contacte amb la Fundació 

Privada Pere Closa quan era a quart d’ESO, un moment en el qual jo 

no sabia què estudiar. Amb l’ajuda de les seves tècniques em vaig 

decidir a fer batxillerat. Els hi estic molt agraït perquè he tingut un 

suport educatiu que m’ha fet falta i una ajuda econòmica per als es-

tudis que a casa no ens podíem permetre. 

Israel Aaron Moreno García  
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Aquest any, he finalitzat el grau universitari de Treball Social. Aquest 

camí acadèmic m’ha permès aprendre a treballar amb i per les perso-

nes i ha reforçat les meves ganes d’ajudar a la resta de la gent. 

Aquest camí ha estat molt més fàcil amb l’ajuda de la Fundació Priva-

da Pere Closa. 

Alba Flores Lloria 

 

He finalitzat els estudis de Tècnic Superior d'Integració Social. Amb la 

formació no només he après uns continguts curriculars sinó que puc 

dir que m'ha fet millor ciutadà, millor pare, millor fill i millor home. 

No obstant, tot això no hagués estat possible sense el recolzament de 

la Fundació Privada Pere Closa. He d'agrair el procés d'acompanya-

ment per part de tot l'equip, agrair l'oportunitat que em van donar no 

només com usuari sinó també com a treballador, ja que actualment 

treballo com a promotor escolar en el barri de La Mina. El que va ser 

un son, ara és una realitat. 

Iván Cortés Cortés 

 

Vaig presentar el Treball Final de Màster d’Enginyeria Aeronàutica al 

juliol, finalitzant així els meus estudis i començant a treballar a una 

consultoria aeronàutica. Estic molt content perquè, finalment, veig el 

fruit de tot l’esforç invertit en estudiar. Ha estat molt difícil arribar 

fins aquí però tot allò que val la pena requereix un gran esforç. Gràci-

es a la Fundació Privada Pere Closa que, des de que vaig començar la 

meva carrera universitària al 2011, m’ha ajudat i recolzat en tot allò 

que he necessitat. 

Jacob Cortés Amador 

 

Per fi he arribat a aconseguir una altra fita acadèmica. El camí ha es-

tat difícil, no ho puc negar, però no he estat sol, la Fundació Privada 

Pere Closa sempre ha estat present. M’han ajudat amb una oïda amb 

la que desfogar-me, que t’aconsella i t’ajuda, el que et reny però et 

premia. Han apostat per mi. Tinc la meva carrera de Filologia Hispàni-

ca, també gràcies a la meva família, i ara puc exercir del que sempre, 

des de que era un nen, he volgut ser: professor.  

Manuel Malla Segalà 

 

Estic molt contenta d’haver acabat els meus estudis d’Integració Soci-

al, ja que sóc gitana i tinc una discapacitat sensorial auditiva. Gràcies 

al meu esforç i el suport de la Fundació Privada Pere Closa, he acon-

seguit satisfactòriament la meva formació, i des d’aquí agraeixo als 

treballadors i treballadores pels ànims i el recolzament que m’han 

donat.  

Samara Córdoba Puerma 
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Hem treballat 

amb el Col·legi 

de Periodistes 

de Catalunya  

NOTÍCIES 

Participem en el debat sobre el  

tractament periodístic de la qüestió gitana 

 
 

El passat dia 14 de novembre es va celebrar la jornada titulada El 

tractament del poble gitano als mitjans de comunicació al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya amb l’organització de la Mesa per a la Diver-

sitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, del Grup de Periodisme Solidari del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la Federa-

cions d’Associacions Gitanes de Catalunya i de la 

Fundació Privada Pere Closa. Mercedes Porras So-

to, presidenta de la nostra entitat, va intervenir en 

la mesa de benvinguda institucional al costat de la 

degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, la 

presidenta de la Mesa per a la Diversitat en 

l’Audiovisual, Carme Figueras, i el president de la Federació 

d’Associacions Gitanes de Catalunya, Simón Montero. Sebastián Por-

ras Soto, tresorer i cap de Comunicació de la nostra organització, va 

protagonitzar la conferencia inaugural titulada Qui som els Rroma? 

També va participar en aquesta jornada, entre d’altres, Carmen San-

tiago, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gita-

nas Kamira.  
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Tots plegats 

vam poder 

 valorar els  

reptes de futur  

NOTÍCIES 

Celebrem la Jornada de Professionals  

de la Fundació Privada Pere Closa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat dia 22 de desembre es va celebrar, per primera vegada des 

del naixement de la nostra entitat l’any 1998, la Jornada de Professi-

onals de la Fundació Privada Pere Closa.  El nou Patronat va dirigir la 

jornada, al Centre Cívic Sant Roc de Badalona, on tots els treballadors 

dels diferents projectes van prendre la paraula per explicar la seva 

tasca i valorar els reptes de futur i per posar sobre la taula les virtuts i 

els punts febles amb els que es troben a l’hora de desenvolupar la 

seva feina.  En aquesta jornada ja es va poder veure 

de manera pràctica el resultat de la primera decisió 

estructural presa pel nou Patronat. La Fundació Pri-

vada Pere Closa va passar de tenir quatre àrees de 

treball (Suport a la Formació, Promoció Escolar i Tre-

ball amb Famílies, Difusió de Cultura Gitana i Projec-

tes Europeus) a tres àrees de treball: Suport a la 

Formació, Suport a la Promoció i Cultura Gitana. Els 

nostres professionals van expressar la seva opinió sobre els últims 

canvis en el si de la nostra organització i el resultat final va ser l’èxit 

de compartir informació per trencar barreres invisibles.  
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XARXA 

Plataformes 

Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Plenario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Plenari del Pla Promoció de l’Escolaritat i Prevenció de l’Absentisme Escolar a Badalona 

 

Col·laboracions 

Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Casal dels Infants 

Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres 

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 

Centre Municipal Ana Díaz Rico de l’Hospitalet de Llobregat 

Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet de Llobregat 

Casal Cívic Badalona-Sant Roc 

Projecte Intervenció Comunitària Intercultural de Badalona  

Atlètic Club Lestonnac 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 

Fundació Ateneu Sant Roc 

Associació Voluntaris “la Caixa” 

Pla Educatiu d’Entorn de Badalona 

Biblioteca de Sant Roc 

Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs 

Espai Cultural Font de La Mina 

Pla de Desenvolupament Comunitari Besòs-Maresme 

Pla Educatiu del barri la Mina de Sant Adrià de Besòs 

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves  

Fundació Ateneu Popular de Sant Roc 

Fundació Carles Blanch (Centre Sant Jaume) 

Fundación Secretariado Gitano  

Cibercaixa (La Caixa-Consorci Badalona Sud) 

Cáritas (Servei de Mediació de l’Habitatge) 

Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra 

Social “la Caixa” 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Badalona 

Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona 

Regidoria de Participació i Convivència de l’Ajuntament de 

Badalona (Consell de la Dona) 

Centre de Formació per Adults de Sant Roc 

Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament de Badalona 

Casal Cívic de Sant Roc 

Centre de Recursos Pedagògics de Badalona 

Consorci Badalona Sud 

Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació – IMPO 

Serveis Educatius de Badalona (Logopeda, Promotora Escolar) 

Oficina Benestar Social – Sant Roc 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Educació) 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Infància) 

Centre d’Atenció Primària de La Mina 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea de Participació 

Ciutadana) 

Espai Cultural Font de La Mina 

Serveis Educatius de Sant Adrià de Besòs 

Servei Espai Jove (Consorci del barri de La Mina) 

Servei La Capsa dels Jocs (Consorci del barri de La Mina) 

UBASP Barri de La Mina (Serveis Socials) 

Arxiu Històric i Centre de Documentació del barri de La Mina 

Associació de Dones Adrianes 

Associació de Veïns La Mina 

Associació Casal Infantil de La Mina 

Associació NODOS 

Salesians Sant Jordi de La Mina 

Plataforma d’Entitats i Veïns i Veïnes de La Mina 

Fundació SURT 

Consorci del Barri de La Mina 

Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona 

Pla Comunitari Besòs-Maresme 

Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 

Servei d’Intervenció per la Convivència en l’Espai Públic 

Besòs-Maresme (SIEP) 

Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen 

Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar Social (Àrea de 

Benestar i Drets socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat) 

Regidoria de Govern d’Educació i Cultura (Àrea de de Benes-

tar i Drets socials l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat) 

Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

de Llobregat 

Pla Educatiu d’Entorn de La Florida de l’Hospitalet de Llobre-

gat 

Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de l’Hospitalet 

de Llobregat 

Associació Amics del Fontserè 

Associació de Veïns de La Florida 

Serveis Territorials de Lleida (Departament d’Ensenyament) 

Equipament Cívic Polivalent – Lleida (Casal Cívic) 

PROSEC Promotora Social de LLeida 

Ferrero 
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SUPORT  

Programa CaixaProinfància 
Gràcies al suport del Programa CaixaProinfància i seguint el seu marc 

d’actuació, la Fundació Privada Pere Closa implementa els serveis de 

reforç individualitzat, estudi assistit, aula oberta, centre obert i colò-

nies urbanes. Els nostres alumnes també gaudeixen de béns com ara 

equipament escolar i ajudes d’alimentació i higiene.  

El Programa CaixaProinfància (CPI) té com a finalitat facilitar a la in-

fància 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 pro-

mocionant 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, psi-

cològiques 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 resi-

dents 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 eco-

nòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i donar 

suport al seu desenvolupament de manera integral, prioritzant i do-

nant 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 gau-

deixin de les mateixes oportunitats que tots els altres. Per assolir 

aquest objectiu el Programa pretén facilitar tant la millora de la situa-

ció 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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SUPORT  
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Francesc Macià, 36, entresòl 

08912 Badalona 

Barcelona 

Tel 93 389 33 41 

info@fundaciopereclosa.org 

 

www.fundaciopereclosa.org 

 

           

  Voluntariat  

Empresa solidària 

 

info@fundaciopereclosa.org 

 

Donacions 

 

CaixaBank 

ES04 2100 0005 9602 0122 0305 

 

 

http://www.fundaciopereclosa.org/

