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Aquesta Memòria 2018 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.  
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Hem realitzat   

un total de 143 

sessions a 21 

municipis 

Hem treballat 

en un projecte   

europeu a cinc 

països 

 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Complim 20 anys de trajectòria  
Durant l’any 2018, la Fundació Privada Pere Closa ha treballat per 

continuar implantant els nostres projectes i per posar en marxa de 

nous.  I és precisament, en aquest any, quan celebrem el vintè aniver-

sari de la constitució de la nostra entitat, quan els 

esforços es renoven i les ganes d’assolir nous reptes  

es fan més tangibles. Aquest any, tan especial per a 

nosaltres, ha estat ple de bones iniciatives, com ara 

la publicació del segon llibre de contes gitanos, Con-

tes Rromane Duj, o la concessió, com a socis, del 

projecte SEPAL, desenvolupat a cinc països euro-

peus. També, volem destacar que durant 2018, vam 

reprendre un dels projectes de l’Àrea de Cultura Gitana, concreta-

ment el que duem a terme a l’Escola de Policia de Catalunya. Vull 

agrair la seva dedicació a totes les persones que han format part de la 

nostra entitat durant aquests 20 anys de trajectòria. Gràcies als tre-

balladors i treballadores, als col·laboradors i col·laboradores i als 

amics i amigues que formem aquesta gran familia.  

Mercedes Porras Soto 
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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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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. Difusió de Cultura Gitana fa un salt amb el conveni amb la 

Fundació Secretariado Gitano i el Departament d’Educació per orga-

nitzar 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 dos 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 el Patronat, que decideix passar de quatre àrees de tre-

ball a tres: Suport a la Formació, Suport la Promoció i Cultura Gitana.  

 

2018 La Fundació Privada Pere Closa edita el segon volum de contes 

gitanos: Contes Rromane Duj. 
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EL NOSTRE EQUIP 

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 i 

actualment és el coordinador del projecte Promoció Escolar a la ciutat 

de Barcelona.  

 

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            
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IMPACTE  

         

La veu dels nostres alumnes 
Vaig finalitzar els estudis de Tècnic Superior en Educació Infantil i vaig 

tenir l’oportunitat de treballar amb infants i d’aprendre nous conei-

xements i aptituds. Ara estic a la universitat estudiant Psicologia, que 

és el que sempre he volgut. Dono les gràcies a la Fundació Privada 

Pere Closa, ja que sense el seu recolzament no ho hagués aconseguit. 

Núria Flores Lloria 

 

Finalitzar el títol d'Integració Social significa haver superat un repte 

personal. Pel camí he trobat diferents obstacles però també he tingut 

molt recolzament. Vull donar les gràcies a la Fundació Privada Pere 

Closa per aquesta ajuda personal i econòmica i pel seu assessora-

ment. Quan finalitzi la universitat sé que en gran part haurà estat 

possible per ella, conjuntament amb el suport de la meva família. 

Tamara Puig Flores 

 

A l’hora d’explicar el meu procés formatiu haig de fer referència a la 

Fundació Privada Pere Closa. Vaig viure moltes tardes a les seves au-

les de repàs i, amb el seu recolzament, em motivaven per a continuar 

estudiant. Ha aportat el seu gra de sorra a ajudar-me a ser qui sóc. 

Ángel Jiménez Hidalgo  

 

He finalitzat el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil. 

Estic molt orgullosa de poder formar part de la Fundació Privada Pere 

Closa, ja que m’han fet més fàcil el camí cap als meus somnis, ser 

professora d’infantil. A més, han estat un gran recolzament en l’àmbit 

acadèmic. He de dir que el tracte que he rebut per part seva ha estat 

molt gratificant i m’han ajudat sempre que ho he necessitat. 

Jennifer Luque Simal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem treballat 

amb 3.672 in-

fants i joves i, de 

manera puntual, 

entre 3.955 i 

4.850 

 

Hem treballat   

amb 1.775          

famílies 

Hem treballat 

amb 177 centres 

educatius i, de 

manera puntual, 

amb 70 
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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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Hem treballat 

amb 25     

alumnes de 

postobligatòria 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

140 infants i joves 
82 noies i 58 nois 

 

94 famílies 

 

40 centres educatius 

 

15 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 106 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 joves 
17 noies i 10 nois 

 

27 famílies 

 

9 treballadores 
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Aquest any 

augmentem les 

hores de reforç 

educatiu 

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Aula Oberta i Estudi Assistit La Mariola. 

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aula Oberta i l’Estudi Assistit 

de La Mariola, a la ciutat de 

Lleida, estan pensats per cons-

truir un ambient de treball que 

faciliti i estimuli la realització 

de les tasques escolars, 

d’aprenentatge i 

d’estudi dels 

infants d’edu-

cació primària. 

Es reforcen con-

tinguts acadè-

mics d’una ma-

nera més acura-

da i personalit-

zada. Està adreçat a infants 

que no disposen d’un ambient 

de treball a casa o que presen-

ten alguns indicadors de 

risc.   

 

 

 

14 infants i joves 
5 noies i 9 nois 

 

14 famílies 

 

6 centres educatius 

 

3 treballadores
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Augmentem 

beneficiaris i 

territoris 

d’influència 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 joves 
19 noies i 12 nois 

 

30 famílies 

 

2 treballadores 
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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 

Àrea de Suport a la Promoció 
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 Ampliem la 

nostra actuació 

a la ciutat de 

Terrassa 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Promoció Escolar 
Volem promoure la plena es-

colarització de l’alumnat gita-

no, mitjançat la prevenció, el 

diagnòstic i l’actuació precoç 

contra l’absentisme escolar; i 

aconseguir l’èxit escolar. Tam-

bé pretenem la promoció so-

ciolaboral i el 

foment dels 

valors de la 

cultura gitana 

dins del currí-

culum escolar. 

Les zones 

d’actuació són: 

Barcelona (Gràcia, Sant An-

dreu, Sants-Montjuïc, Sant 

Martí i Nou Barris), Badalona, 

Sant Adrià de Besòs, 

l’Hospitalet de Llobregat, el 

Prat del Llobregat, Terrassa, 

Lleida (Lleida, Pla d’Urgell, Les 

Garrigues, Noguera, Urgell), 

Girona i Figueres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.515 infants i joves 
1.093 noies i 1.422 nois 

 

1.395 famílies 

 

115 centres educatius 

 

21 treballadors i treballadores 
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Hem potenciat 

la feina amb els 

alumnes      

adolescents  

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Cibercaixa Badalona Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem per proporcionar un 

entorn lúdic i educatiu que 

complementi la vida escolar de 

nens, nenes i adolescents. 

Organitzem activitats que po-

tencien el desenvolupament 

cognitiu, afectiu i 

social dels in-

fants. Fomentem 

el joc, l'hàbit 

d'estudi, la fami-

liarització amb 

les noves tecno-

logies, els valors 

democràtics i solidaris, els 

hàbits saludables i el desenvo-

lupament personal i social. A 

més, treballem amb les famíli-

es per fomentar el vincle fami-

liar, apropar-les a l’escola i 

promoure la parentabilitat 

positiva.  

 

 

 

 

38 infants i joves 
16 noies i 22 nois 

 

23 famílies 

 

15 centres educatius 

 

7 treballadors i treballadores 
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Incorporem un 

nou mètode  

basat en espais 

d’aprenentatge  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Centre Obert Josep Boada 
Realitzem una tasca social i 

educativa fora de l’horari esco-

lar per infants d’entre 3 i 12 

anys del centre educatiu Josep 

Boada de la ciutat de Badalo-

na. Pretenem pro-

moure la igualtat 

d’oportunitats, afa-

vorir el desenvolu-

pament personal i 

prevenir el deterio-

rament de les situa-

cions de risc. A tra-

vés de diferents activitats es 

treballen aspectes com els 

hàbits d’estudi, els hàbits sa-

ludables, l’autonomia perso-

nal, les competències socials i 

la participació a activitats es-

portives i de lleure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 infants i joves 
28 noies i 37 nois 

 

47 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

12 treballadors i treballadores 
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 Actuem a 

l’escola         

Lestonnac de 

Badalona 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Acompanyament Lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volem promoure la compe-

tència lectora dels alumnes de 

primària millorant el seu ren-

diment acadèmic i, a l’hora, 

treballar els hàbits d’estudi, 

l’establiment de rutines, 

l’autoconcepte i 

l’autoconciència 

sobre el seu 

propi procés 

d’aprenentatge. 

Hem implantat 

una nova pro-

posta pedagògi-

ca basada en la 

gamificació, amb una metodo-

logia activa i centrada en 

l’aprenentatge individualitzat 

de l’alumne i l’alumna.  

 

 

 

141 infants  
71 nenes i 70 nens 

 

48 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

6 treballadors i treballadores 
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Atenem a les    

aules de tercer 

a sisè de      

primària 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Codocència 
Pretenem desenvolupar en 

l’alumnat les seves competèn-

cies bàsiques, centrant-nos en 

la competència comunicativa, 

lingüística i audiovisual i la 

competència 

matemàtica. A 

més, potenci-

em l’aprendre 

a aprendre, 

l’autonomia, 

la iniciativa 

personal i 

l’emprenedoria per incremen-

tar les expectatives d’èxit de 

l’alumnat. Aquest projecte 

està totalment instaurant en el 

funcionament de sis centres 

educatius de la zona de La 

Salut-Llefià de la ciutat de 

Badalona.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 infants  
177 nenes i 123 nens 

 

54 famílies 

 

6 centres educatius 

 

6 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 i de la Fundació 

Catalunya La Pedrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 infants i joves 
25 noies i 21 nois 

 

46 famílies 

 

19 centres educatius 

 

3 treballadors i treballadores 
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Hem treballat 

amb 151  

professionals 

educatius   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Projecte Vakeripen  
 

 

 

 

 

 

 

El projecte Vakeripen (Conver-

sa en llengua romaní) promou 

espais compartits entre pares i 

mares i personal dels centres 

educatius. L’objectiu és cons-

truir models de treball soste-

nibles contra l’exclusió, el fra-

càs escolar i l’abandonament 

dels estudis entre la comunitat 

gitana. Treballem per traçar 

ponts de diàleg entre els pro-

fessionals i les famílies, apro-

pant-los i trencant prejudicis i 

idees preconcebudes que con-

dicionen les seves relacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 famílies 

 

3 treballadors i treballadores 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i l’Hospitalet de Llobregat.  
 

L’objectiu d’aquesta iniciativa 

és afavorir els processos edu-

catius dels infants 

i joves i aconse-

guir l’èxit escolar. 

El projecte està 

gestionat conjun-

tament amb Rro-

mane Siklovne i 

liderat per l’Inter-

disciplinary Re-

search Group on Immigration 

de la Universitat Pompeu Fa-

bra.  
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Hem treballat 

amb 101  

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 als barris del Gornal 

(l’Hospitalet de Llobregat), 

Sant Roc (Badalona) i La Mina 

(Sant Adrià de Besòs).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 infants i joves 
217 noies i 155 nois 

 

30 famílies 

 

5 treballadors i treballadores 
 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i l’Hospitalet de Llobregat. 
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Impulsem la   

inclusió laboral a 

través de 

l’economia social  

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SEPAL  
El projecte té com a objectiu 

crear un model innovador per 

a combatre 

l’atur juve-

nil i facilitar 

la inserció 

en el mer-

cat laboral 

de 300 

joves de 24 

a 29 anys 

que pertanyen a col·lectius 

vulnerables. Formem part del 

projecte cinc entitats europe-

es: L’Institut Bucovina de Ru-

mania, ZIPB de Lituània, Kois-

pe Diadromes de Grècia, 

Collegium Balticum de Polònia 

i la Fundació Privada Pere Clo-

sa, cadascuna d’elles experta 

en la intervenció amb un dels 

col·lectius beneficiaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 joves 
11 noies i 16 nois 
 

 

7 treballadors i treballadores 
 

 

Barcelona, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i l’Hospitalet de 
Llobregat.  
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Hem treballat 

amb 53        

professionals 

educatius   

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SERCo i Romaprem 
Poble Gitano i Economia Solidària 

Aquests projectes promouen 

l’economia social i solidària 

dins de les comunitats gitanes 

com a estratègia 

d’autoocupació i de 

compromís comuni-

tari. Hem format a 

joves gitanos orien-

tadors laborals en 

matèria d’economia 

solidària i donem 

suport a la creació de projec-

tes laborals i empresarials 

propis. L’objectiu és impulsar 

noves iniciatives solidàries en 

els més joves. Aquest projecte 

ha estat implantat al barri de 

Bon Pastor i al barri de Sants 

de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 joves 
11 noies i 16 nois 

 

3 treballadors i treballadores 
 

 

Barcelona 
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Fomentem la 

participació   

activa dels      

gitanos  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Comunitat Amaro Barvalipe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte prova de fomentar 

la identitat cultural dels i de 

les joves gitanos i gitanes, el 

seu lideratge 

social i polític, 

i el seu propi 

sentiment de 

comunitat. 

Així, reunim 

als joves amb 

estudis obli-

gatoris i post 

obligatoris que tenen una tra-

jectòria activista rellevant i els 

oferim eines de lideratge soci-

al per a facilitar la seva  parti-

cipació en estructures de deci-

sió política.  

 

 

 

 

 

 

29 joves 
12 noies i 17 nois 

 

6 treballadors i treballadores 

 

València, Sevilla, Madrid, Na-

varra i Barcelona 
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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 119 

sessions a 20 

municipis 

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Contes Rromane 
Aquest projecte el porten a 

terme dos educadors i artistes 

gitanos, acompanyats de mú-

sica de guitarra 

en directe, que 

narren i esceni-

fiquen contes 

populars gita-

nos, introduint 

el concepte 

d’idioma gita-

no -Rromano- i 

explicant l’origen del poble 

gitano amb una acció lúdica i 

dinàmica que propicia la parti-

cipació dels alumnes dels cur-

sos de quart, cinquè i sisè de 

primària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2.380 i 2.975 infants 

 
48 centres educatius 

 

Reus, Sabadell, Gavà, Badia del 

Vallès, Girona, Canovelles, 

Montcada i Reixach, Grano-

llers, Badalona, Cerdanyola del 

Vallès, Tortosa, Sant Adrià de 

Besós, Barcelona, Montgat, 

Vic, L’Hospitalet de Llobregat, 

Reus, Sant Boi de Llobregat, 

Madrid i Córdoba. 
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Hem realitzat   

un total de 56 

sessions a 11 

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 ac-

tual, així com 

els símbols 

identificadors, 

per parlar dels estereotips que 

sovint defineixen el poble gi-

tano i per introduir el concep-

te d’interculturalitat. Aquesta 

sessió està destinada a alum-

nes d’ESO, batxillerat i cicles 

formatius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1.120 i 1.400 joves 

 
19 centres educatius 

 

Tortosa, Barcelona, Santa Co-

loma de Gramenet, Sant Celo-

ni, L’Hospitalet de Llobregat, 

Montgat, Girona, Sant Adrià 

de Besós, Badalona i Madrid. 
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Hem treballat 

amb l’Escola 

Antoni Botey 

de Badalona  

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 gi-

tanos. Aquesta acti-

vitat està dissenyada pels 

alumnes de cinquè i sisè 

d’educació primària.  

 

 

 

 

 

75 infants 

 
1 centre educatiu 

 

Badalona 
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Hem dut 

l’activitat a la 

Universitat  

Rovira i Virgili  

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Imatge Rromani 
Aquest projecte el porta a 

terme un educador i periodista 

gitano, que explica com es 

construeix la 

imatge social 

del poble gita-

no a través de 

la premsa, el 

cinema, la tele-

visió o la litera-

tura. Una imat-

ge basada en idees preconce-

budes, en la generalització i en 

la construcció de tòpics que 

prejutgen tot un poble. Aques-

ta activitat està pensada per 

alumnes de batxillerat, cicles 

formatius i universitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 80 i 100 joves 

 
2 centres educatius 

 

Tortosa 
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Formació a  

l’Escola de    

Policia de      

Catalunya  

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Qui som els Rroma? Pestanyós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte el porten a 

terme uns educadors gitanos, 

en col·laboració amb l’Àrea de 

Continguts en Formació Polici-

al de l’Escola de 

Policia de Cata-

lunya. Aquests 

dos professionals 

imparteixen un 

mòdul de forma-

ció sobre història 

i cultura gitana, i 

sobre la necessi-

tat social de lluitar contra els 

prejudicis i els estereotips vers 

el poble gitano, al conjunt 

d’aspirants a policies locals i 

Mossos d’Esquadra.  

 

 

 

 

 

300 alumnes 

 
1 centre educatiu 

 

Mollet del Vallès 
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Aquest llibre és 

un recull de 

tres contes     

gitanos  

NOTÍCIA 

La Fundació Privada Pere Closa                
edita el llibre Contes Rromane Duj 

 
 

El dia 18 de desembre, la Fundació Privada Pere Closa va presentar el 

llibre Contes Rromane Duj a l’Espai Betúlia de Badalona. Es tracta d’un 

recull de contes gitanos escrits per Mercedes i Sebastián Porras Soto, 

presidenta i tresorer, respectivament, del Patronat 

de la nostra organització. A més dels autors, a 

l’acte, al que van assistir unes 90 persones, van 

intervenir Verònica Guarch i Llop, cap de servei de 

Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultu-

ra Popular i Associacionisme Cultural del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Francesc Ventura Ribal, director del Departament 

d’Interculturalitat i Cohesió Social de la Fundació 

Bancària “la Caixa” i Martí Moliné Funsalba, cap de servei de Direcció 

Estratègica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona. També 

van participar, llegint un conte, els joves estudiants del nostre projec-

te educatiu Siklavipen Savorença, Marelu i Paco Amaya Flores. Sebas-

tián Porras Soto va contar un conte acompanyat per la guitarra de 

Manuel Cortés Muñoz, vicepresident de la nostra entitat.  
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Un dimoni vençut 

“Tu, gitana, no pots passar per 

aquí. No m’agrada que la gent 

com tu passi per davant de casa 

meva” -va dir el dimoni-. La Tati 

es va quedar estorada però, al 

final, va reaccionar perquè estava 

cansada del menyspreu amb què 

la castigaven tot sovint. “Va, me 

som rromni. Aj so? Sí, soc gitana, i 

què?”. La ràbia estava a punt de 

guanyar el seu esperit, però  es va 

aturar i comptà fins a deu: “Na 

kamav te ćingarav tuçar. Na ka-

mav te dukhavav tut. No vull 

barallar-me amb tu. No vull fer-te 

mal”. En realitat, la gitana tenia 

molta por però no volia demos-

trar-ho. El dimoni va començar a 

riure per les butxaques i va voler 

demostrar la seva força per aco-

vardir la Tati. Agafà amb una mà 

dues pedres del terra, les esclafà 

amb una força inhumana i, des-

prés de pocs segons, va obrir la 

mà i va deixar caure un polsim 

blanc que era l’únic rastre de les 

dues pedres. La força del dimoni 

era endiablada. “Ja has vist del 

que soc capaç, gitana” -va remar-

car aquella bèstia rient com un 

posseït-. “Kodo nane Khanć. Això 

no és res”- digué la Tati que im-

provisà una treta. Va fer veure 

que agafava una pedra amb una 

de les seves mans però, en reali-

tat, es tractava d’una porció de 

mató que guardava pel berenar. 

Simulà un gran esforç i, quan 

tancà la mà amb força, va sortir 

una mena de suc blanquinós. El 

dimoni va quedar mort! “Ets la 

gitana més forta que mai he 

conegut. Has espremut una pe-

dra!”. La Tati li digué que li per-

donaria la vida si li portava un sac 

ple de reals. I així va ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’autor d’aquest conte és       

Sebastián Porras Soto. 
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XARXA 

Plataformes 

Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Plenari de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona 

 

Col·laboracions 

Serveis Educatius del Departament d’Educació 

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 

 

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social ”la 

Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vul-

nerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu 

desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les 

polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat 

d’oportunitats per a la infància i les seves famílies. El programa pre-

tén 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. 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.  

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 colònies urbanes. Els nostres alumnes també gaudeixen de 

béns com ara equipament escolar, ulleres i ajudes d’alimentació i 

higiene. Durant l’any 2018, hem gestionat ajuts per a 360 nens i ne-

nes de la Fundació i 245 famílies. A partir de l’octubre comencem a 

ser entitat referent a la xarxa territorial de Badalona Nord i continu-

em referenciant famílies al territori de Badalona Sud. A més, som 

entitat prestadora a les xarxes de Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de 

Llobregat i a La Mariola (Lleida).                   
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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/
http://www.fundaciopereclosa.org/

