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Aquesta Memòria 2019 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha estat 

realitzada per en Sebastián Porras 

Soto i l’Alba Mas Molina amb la 

col·laboració de tots els i les        

professionals de la nostra entitat.  
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Creixem       

juntament amb 

els nostres     

projectes 

 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Seguim ampliant els horitzons  
La Fundació Privada Pere Closa, després de més de vint anys de dedi-

cació a la formació i la promoció dels gitanos i les gitanes a Catalunya, 

no deixa de qüestionar-se quines són les necessi-

tats educatives dels nostres infants i per extensió 

de les seves famílies. És per això que seguim apli-

cant metodologies i processos innovadors que 

ajudin en la transició vital dels i les  nostres alum-

nes. Durant aquest any, destaquem l’atenció di-

recta als joves gitanos i gitanes dins del marc del 

projecte SEPAL, donant prioritat a la transició 

escola-treball. El 2019 portàrem els nostres Con-

tes Rromane als municipis d’arreu de Catalunya. Fer visible la cultura 

gitana des d’una perspectiva real i normalitzadora continua sent la 

millor eina de transformació positiva. A finals d’any vam tenir l’honor 

de ser reconeguts amb el Premio Nina Alexandrovna Dudarova pel 

foment que la nostra entitat fa de la llengua Rromani. Tot i que, du-

rant 2019 el treball de la nostra entitat va ser molt, divers i intensiu, 

ens emplacem a continuar aprenent i millorant per enfortir els passos 

que ens porten a aconseguir la nostra missió.  

Mercedes Porras Soto 
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EL NOSTRE IMPACTE  

         

XARXA 

Plataformes 

Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Intergrup del Poble Gitano del Parlament de Catalunya 

Plenari de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona 

Consell de la Dona de Badalona 

Hem treballat 

amb 3.897         

infants i joves i, 

de manera     

puntual, amb uns 

3.400 més 

 

Hem treballat   

amb 2.016          

famílies 

Hem treballat 

amb 217 centres 

educatius i, de 

manera puntual, 

amb 72 més 
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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: 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 pel projecte Siklavipen Savorença. Comencem a col·laborar 

amb l’Escola de Policia de Catalunya en la formació dels Mossos 

d’Esquadra. 

 

2002 La Fundació Un Sol Món de la Caixa Catalunya beca 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 Con-

sorci del barri de La Mina, 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 el documental Els gitanos de Barcelona 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. Col·laborem 

amb el Departament d’Educació en l’edició d’una caixa d’eines peda-

gògiques dedicades al poble gitano.  

 

2006 La Fundació Privada Pere Closa, amb la direcció del Departa-

ment d’Educació, comença a gestionar el projecte Promoció Escolar.    
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Difusió de Cultura Gitana fa un salt amb el conveni amb la Fundació 

Secretariado Gitano i el Departament d’Educació per organitzar ses-

sions 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 Tre-

ball 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 el 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 col·laboració de la Federa-

ción 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 reestructura el Patronat, que deci-

deix passar de quatre àrees de treball a tres: Suport a la Formació, 

Suport a la Promoció i Cultura Gitana.  

 

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

gitanos: Contes Rromane Duj. 

 

2019 Rebem el premi Nina Alexandrovna Dudarova 2019.  
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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. 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  

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-
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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 Pedagogia 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 Domès-

tica. També té un màster en Counselling. Ha treballat en diferents 

projectes 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 Rromane 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           

Catalunya
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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, així com amb 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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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, i el personal, per informar, assessorar i acompanyar els i les alumnes i les seves 

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

facilitar l’accés a la formació. 

Cap d’àrea: Mercedes Porras Soto 
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El 57% dels 

nostres     

alumnes són 

noies 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

 
 

 
 

138 infants i joves 
78 noies i 60 nois 

 

99 famílies 

 

42 centres educatius 

 

15 treballadors i treballadores 
3 voluntàries 

El Siklavipen Savorença és un 

projecte de caràcter socioedu-

catiu adreçat a infants i joves 

gitanos i gitanes, a les seves 

famílies, als cen-

tres educatius on 

estudien i les 

entitats i els ser-

veis de les zones 

de Badalona 

(Sant Roc), Sant 

Adrià de Besòs 

(La Mina), 

l’Hospitalet de Llobregat (La 

Florida), Barcelona (Besòs-

Maresme) i Lleida (La Mariola). 

L’objectiu del nostre projecte 

és donar suport als alumnes 

gitanos i gitanes perquè asso-

leixin l’èxit educatiu.  
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El 2019 ha estat 

l’any amb més 

beneficiaris de 

l’ajut 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Ajuts Programa CaixaProinfància 
Fundació Bancària “la Caixa” 

Amb aquesta iniciativa els 

nens i joves gitanos i gitanes 

del projecte Siklavipen Savo-

rença (educació 

primària i ESO) 

poden gaudir de 

les condicions 

necessàries per 

optar a una for-

mació digna i 

igualitària. Els 

ajuts van desti-

nats a finançar material esco-

lar, didàctic, esportiu i oftal-

mològic. Les zones on treba-

llem són Badalona (Badalona 

Sud), Sant Adrià de Besòs (La 

Mina), Barcelona (Besòs-

Maresme) i L’Hospitalet de 

Llobregat (La Florida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 joves 
32 noies i 21 nois 

 

43 famílies 

 

9 treballadores 
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Es potencia 

l’atenció        

individual i        

personalitzada 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Estudi Assistit La Mariola    

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Estudi Assistit de La Mariola, 

a Lleida, està pensat per cons-

truir un ambient de treball que 

faciliti i estimuli la realització 

de les tasques 

escolars i fomenti 

l’aprenentatge i 

l’estudi dels in-

fants d’educació 

primària. Es re-

forcen continguts 

acadèmics d’una 

manera més acu-

rada i personalitzada. Està 

adreçat a infants que no dis-

posen d’un ambient de treball 

a casa o que presenten alguns 

indicadors de risc.   

 
 

 

7 infants  
5 nenes i 2 nens 

 

7 famílies 

 

7 centres educatius 

 

2 treballadores
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S’han rebut 47 

sol·licituds 

d’ajuts pel curs 

2019-2020 

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 Ca-

talunya, 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 superiors a través de 

la prova de majors de 25 anys, 

estudiants de cicles formatius i 

batxillerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 persones 
17 dones i 13 homes 

 

30 famílies 

 

8 treballadores 
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Reforcem  

competències 

amb alumnes 

de 5è i 6è  

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Reforç + 

El projecte Reforç + 

s’emmarca dins del Programa 

Operativo de Empleo, Forma-

ción y Educación (POEFE), on 

els centres educatius poden 

desenvolupar activitats de 

reforç educatiu 

en horari extra-

escolar. Durant 

el curs 2019-20 

sis centres de 

Badalona i Sant 

Adrià de Besòs 

han escollit la 

nostra entitat 

per dur a terme aquestes acti-

vitats. Així, es desenvolupa en 

l’alumnat les competències 

bàsiques: comunicativa, lin-

güística i audiovisual i mate-

màtica. Treballem aspectes 

com ara els hàbits d’estudi, el 

foment de l’autonomia i les 

competències socials i de rela-

ció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 alumnes 
47 nenes i 32 nens 

 

72 famílies 

 

6 centres educatius 

 

8 treballadores  
1 treballador 
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Aprenem una 

dieta           

equilibrada i 

saludable  

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ

Cuina a Sant Roc 

Cuina a Sant Roc és un projec-

te d’introducció a la cuina per 

a infants d’educació primària, 

dut a terme en col·laboració 

amb el Casal 

Cívic Sant Roc 

de Badalona 

(Projecte Cui-

netes) i adap-

tat a les ne-

cessitats dels 

participants. 

Es tracta d’un 

grup format per nens i nenes 

gitanos del barri de Sant Roc. 

A cada sessió es preparen 

àpats  equilibrats,  senzills i 

saborosos. Els participants 

aprenen d’una forma lúdica els 

beneficis de la cuina saludable, 

elaborant receptes que més 

tard poden realitzar a casa 

seva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 infants 
7 nenes i 11 nens 

 

12 famílies 

 

5 centres educatius 

 

3 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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 Seguim         

enfortint la 

continuïtat dels 

estudis 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Promoció Escolar 
El projecte impulsa l'escolarit-

zació plena, l'èxit educatiu, la 

promoció sociolaboral de l'a-

lumnat gitano i el foment de la 

cultura gitana. Els promotors i 

promotores esco-

lars són agents 

educatius que 

coneixen els ele-

ments configura-

dors del món 

cultural i social 

gitano i la realitat 

del seu alumnat. 

Fan de nexe entre els centres, 

les famílies i els professionals 

del territori. Actuem a: Barce-

lona (Gràcia, Sant Andreu, 

Sants-Montjuïc, Sant Martí i 

Nou Barris), Badalona, Sant 

Adrià de Besòs, L’Hospitalet de 

Llobregat, El Prat de Llobregat, 

Terrassa, Lleida ciutat i comar-

ques, Girona i Figueres.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.222 infants i joves 
1.010 noies i 1.212 nois 

 

1.433 famílies 

 

113 centres educatius 

 

11 treballadors i  
12 treballadores
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Iniciem un      

projecte             

intergeneracional 

a Sant Roc 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Cibercaixa Badalona Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrem 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 

infants. Fomen-

tem el joc, l'hà-

bit d'estudi, la 

familiarització 

amb les noves 

tecnologies, els 

valors democrà-

tics i solidaris, 

els hàbits salu-

dables i el desenvolupament 

personal i social. Treballem de 

manera conjunta amb tots els 

actors que intervenen en 

l’educació i desenvolupament 

dels infants.  

 

  

 

 

40 infants i joves 
19 noies i 21 nois 

 

24 famílies 

 

11 escoles i 6 instituts 

 

3 treballadors i treballadores  
5 voluntaris i voluntàries 
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Treballem la 

lògica            

matemàtica 

amb la robòtica  

 
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. Promovem la igualtat 

d’oportunitats, afavorint el 

desenvolupament 

personal i preve-

nint el deterio-

rament de les 

situacions de risc. 

Les nostres pro-

fessionals treba-

llen aspectes com  

ara els hàbits 

d’estudi, els hàbits saludables, 

les competències socials i la 

participació a activitats espor-

tives i de lleure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 infants i joves 
32 noies i 47 nois 

 

48 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

8 treballadors i treballadores 
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 Ampliem a 4t 

de primària   

introduint la          

codocència 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Acompanyament Lectoescriptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nostre objectiu principal 

és millorar la competència 

lectora i escriptora. De ma-

nera transver-

sal, es refor-

cen altres 

àrees perso-

nals i acadè-

miques com 

les relacions 

socials, les 

habilitats con-

ductuals, l’establiment de 

rutines, els hàbits d’estudi i 

la consciència sobre el pro-

cés d’aprenentatge. Treba-

llem a l’escola Lestonnac de 

Badalona d’acord amb una 

metodologia basada en la 

gamificació i la codocència, 

amb una pedagogia activa i 

integral.   

 

 

 

 

177 infants  
84 nenes i 93 nens 

 

43 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

4 treballadors i treballadores
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Iniciem una           

intervenció     

integral a un 

centre educatiu   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Codocència
Mitjançant un reforç educatiu 

constant dins l’aula en horari 

lectiu, volem aconseguir que 

l’alumnat adquireixi les eines 

necessàries per entendre el 

món en el que està creixent, 

incrementi les seves oportuni-

tats d’èxit i es 

promogui la 

millora de la 

seva situació 

acadèmica i 

socioafectiva. 

La intervenció 

i l’avaluació 

de l’alumnat 

es construeix en consonància 

amb la línia pedagògica del 

centre i amb el tutor o la tuto-

ra. Treballem amb cinc escoles 

públiques del barri de La Salut-

Llefià de Badalona.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

300 infants  
134 nenes i 166 nens 

 

54 famílies 

 

5 centres educatius: Josep 
Carner, Feliu i Vegués, Marga-
rida Xirgu, Alexandre Galí i 
Ítaca 

 

3 treballadores 
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L’equip de   

futbol infantil 

guanya la lliga          

comarcal 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Centre Obert Esportiu Lestonnac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem hàbits de vida salu-

dables mitjançant l’esport amb 

infants i adolescents del 

col·legi Lestonnac del barri de 

Sant Roc de Ba-

dalona. Gràcies a 

l’esport facilitem 

alternatives de 

participació ba-

sades en el res-

pecte i la convi-

vència, promo-

vem valors i 

fomentem la millora del 

desenvolupament personal de 

manera individual i grupal 

afavorint les relacions perso-

nals entre iguals. Aquesta 

temporada el nostre equip 

infantil de futbol ha guanyat la 

lliga comarcal i ha quedat ter-

cer a la lliga  catalana.   

 

 

 

18 infants i joves 

 

15 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

1 treballador 
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Empoderem de 

manera       

transversal els 

joves gitanos 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Beques  
Fundació Catalunya la Pedrera i Fundació Nou Cims 

El nostre programa de beques 

crea oportunitats per tal que, 

joves compromesos amb els 

seus estudis, puguin accedir a 

la formació que 

desitgen sense 

que la seva 

situació eco-

nòmica sigui un 

condicionant. 

Creixem amb 

una massa críti-

ca de gitanos, 

graduats en educació superior 

i orgullosos de la seva identitat 

gitana, acadèmica i social, 

dotats d’habilitats i competèn-

cies. El mentor ajuda als joves 

a ser professionals i mantenir-

se connectats amb la comuni-

tat gitana i recolza el seu pro-

grés social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 infants i joves 
27 noies i 19 nois 

 

46 famílies 

 

12 centres educatius 

 

2 treballadores i 1 treballador 
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Cada cop més 

joves veuen la 

importància 

d’estudiar     

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Xarxa de Prevenció  
de les Emancipacions Prematures 
El projecte impulsa una xarxa 

de cooperació amb 22 profes-

sionals dels serveis socials i 

dels serveis edu-

catius de Catalu-

nya, les famílies,  

els infants i ado-

lescents,  especi-

alment, els que 

són gitanos i gi-

tanes. L’objectiu 

principal és pre-

venir les emancipacions i 

l’abandonament escolar pre-

matur. Aquesta activitat l’hem 

dut als barris de El Gornal 

(L’Hospitalet de Llobregat), 

Sant Roc (Badalona) i La Mina 

(Sant Adrià de Besòs).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 infants i joves 

 

31 famílies 

 

9 treballadors i treballadores 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i L’Hospitalet de Llobregat.
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Hem començat 

a treballar amb 

el primer grup 

de joves 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SEPAL  

Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning 

El projecte està finançat per 

Islàndia, Liechtenstein i Noru-

ega a través del EEE i el Fons 

de Subvencions 

Noruec per a 

l’Ocupació Juve-

nil. L’objectiu és 

millorar l’accés al 

treball de joves 

entre 24 i 29 anys 

que no estiguin 

en cap circuit 

formatiu o laboral dels 

col·lectius: comunitat gitana, 

emigrants, diversitat funcio-

nal, abandonament escolar 

prematur o baix nivell compe-

tencial. Al 2019 hem consoli-

dat una xarxa de professionals 

i d’experts.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 joves 

 

5 treballadors i treballadores 
1 voluntari 
 

 

Barcelona, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Lleida.  
 



 

27 

El 2019       

augmenten els 

joves partícips 

un 50%   

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 

de Catalunya com a estratègia 

d’autoocupació i 

de compromís 

comunitari. Hem 

format a joves 

gitanos i gitanes 

en economia soli-

dària i donem 

suport a la creació 

de projectes labo-

rals i empresarials propis. 

L’objectiu és impulsar noves 

iniciatives solidàries. Es tracta 

d'oferir un ventall ampli d'op-

cions per inserir-se dins del 

mercat laboral seguint les 

línies d'emprenedoria i inte-

gració socioeconòmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 joves 

 

7 treballadors i treballadores 
 

 

Catalunya, amb èmfasi a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
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Unim i          

fomentem  la 

perspectiva    

local i nacional  

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Comunitat Amaro Barvalipe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte treballa per millo-

rar la identitat cultural dels  

joves gitanos i gitanes, el seu 

lideratge social i polític i el seu 

sentiment de comunitat. Reu-

neix a joves amb 

estudis obligatoris i 

post obligatoris, 

amb una trajectòria 

activista rellevant, 

oferint eines de 

lideratge social per 

a facilitar la seva  

participació en 

estructures de decisió política. 

Per  potenciar el lideratge i 

crear comunitat, s’ha creat la 

comunitat oberta d’Amaro 

Barvalipe, un espai per com-

partir el coneixement assolit a 

les formacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 joves 
12 noies i 17 nois 

 

6 treballadors i treballadores 

 

Barcelona, Madrid, Navarra, 

Sevilla i València  
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Liderem el    

projecte    

DREAM iniciat 

al 2019  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

DREAM 
Un enfocament participatiu a 

l’entorn educatiu per superar 

la discriminació 

dels joves gita-

nos i gitanes als 

nous mitjans. 

Liderem el pro-

jecte d’àmbit 

europeu finan-

çat pel progra-

ma Erasmus+ 

de la Comissió Europea.  Ana-

litzarem  l’antigitanisme i la 

discriminació vers al poble 

gitano als mitjans digitals amb 

un enfocament de gènere. Es 

forma el personal docent i les 

famílies per reconèixer i afron-

tar la discriminació i els este-

reotips contra els gitanos en la 

comunicació digital i dissenyar 

conjuntament eines i metodo-

logies per combatre i sensibi-

litzar la discriminació del poble 

gitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 infants i joves 

 

60 famílies 

 

4 centres educatius 

 

18 treballadores i treballadors 
4 voluntaris i voluntàries
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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 

desitgem 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, requereix el reconeixement institucional que mereix i el respecte de la resta de la societat. 

Cap d’àrea: Sebastián Porras Soto 

Àrea de Cultura Gitana  
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Hem realitzat   

un total de 111 

sessions a 22 

municipis 

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Contes Rromane
Aquest projecte el porten a terme 

dos educadors i artistes gitanos, 

acompanyats 

de música de 

guitarra en 

viu, que nar-

ren i escenifi-

quen contes 

populars gita-

nos, introdu-

int el concep-

te d’idioma gitano -Rromano- i 

explicant l’origen del poble gitano 

amb una acció lúdica, divertida i 

dinàmica que promou la participa-

ció dels alumnes dels cursos de 

quart, de cinquè i de sisè 

d’educació primària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant de 2.500 alumnes 

 
58 centres educatius 

 

Albacete, Badalona, Badia del Va-

llès, Barcelona, Cerdanyola, Cerve-

ra, Coll de Nargó, El Prat del Llo-

bregat, Guissona, La Seu d’Urgell, 

L’Hospitalet de Llobregat, Madrid, 

Montcada i Reixach, Montferrer, 

Organyà, Pla de Sant Tirs, Sabadell, 

Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de 

Llobregat i Santa Coloma de Gra-

menet 
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Hem realitzat   

un total de 32 

sessions a 7 

municipis 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Qui som els Rroma? 

Aquest projecte el dur a terme 

un educador gitano que explica 

l’origen del 

poble gita-

no, quina és 

la situació 

de la seva 

llengua i la 

distribució 

geogràfica 

actual, així 

com els símbols identificadors, 

per parlar dels estereotips que 

sovint defineixen el poble gita-

no i per introduir el concepte 

d’interculturalitat. Aquesta 

sessió està destinada a alum-

nes d’ESO, batxillerat i cicles 

formatius.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant de 720 joves 

 
10 centres educatius 

 

Badalona, Barcelona, Guissona, 

La Seu d’Urgell, Sabadell, Sant 

Celoni i Tortosa 
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Hem treballat   

amb l’Escola 

Josep Carner           

de Badalona  

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Teatre Rromano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest projecte el porten a 

terme dos educadors i artistes 

gitanos, acompanyats per una 

actriu, els quals formen els 

alumnes en 

l’àmbit teatral 

amb la vista 

posada en el 

desenvolupa-

ment personal i 

en un contingut 

intercultural. 

Finalitzen amb 

la representació d’unes petites 

obres teatrals basades en con-

tes populars gitanos. Aquesta 

activitat està dissenyada pels 

alumnes de cinquè i sisè 

d’educació primària.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

50 alumnes 

 
1 centre educatiu 

 

Badalona 
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Hem estat amb 

estudiants 

d’educació    

infantil  

   

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 preconcebudes, en la 

generalització i en la construc-

ció de tòpics que prejutgen tot 

un poble. Aquesta activitat 

està pensada per alumnes de 

batxillerat, cicles formatius i 

universitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant de 140 alumnes  

 
3 centres educatius 

 

Tortosa i Sabadell 

 

 



 

35 

La Rromani 

čhib es segueix 

parlant als cinc 

continents  

 

NOTÍCIA 

La Fundació Privada Pere Closa rep el 
premi Nina Alexandrovna Dudarova 2019  
 

 

El dia 5 de novembre del 2019, amb motiu del Dia Internacional de 

la Rromani čhib (llengua gitana), en un acte celebrat al Reial Cercle 

Artístic Barcelona, la Fundació Privada Pere Closa va rebre el premi 

Nina Alexandrovna Dudarova 2019 per la seva feina en promoure el 

coneixement de la llegua gitana al territori català, 

però també a la resta d’Espanya. Aquest premi ha 

estat organitzat per Romaní Zor i Kalí Sára i lliurat 

pel l’ambaixador honorífic de la llengua romaní, 

Seo Cizmich. A l’acte també es van lliurar tres 

premis més, a Ignasi-Xavier Adiego Lajara, catedrà-

tic de Lingüística Indoeuropea de la Universitat de 

Barcelona, a Juan de Dios Ramírez-Heredia, presi-

dent de la Unión Romaní, i al Programa del Poble 

Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d’Acció Cívica i 

Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya. La Rromani čhib és una llengua indoeu-

ropea que té els seus orígens al sànscrit i, actualment, es parla als 

cinc continents per part de la immensa majoria dels milions de gita-

nos i gitanes que habitem aquest planeta.  
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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 pels infants i les seves famílies. El programa pretén 

facilitar tant la millora de la situació dels nens i les nenes i de les se-

ves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que 

els han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millo-

ra. Per tal d’aconseguir-ho, el Programa desenvolupa un model 

d’acció que incideix en les dimensions socials, educatives, psicològi-

ques 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, l’estudi assistit, l’aula oberta, el centre obert i 

les colònies urbanes. Com a entitat referent també tramitem altres 

ajudes en forma de béns, com ara equipament escolar, ulleres i aju-

des d’alimentació i higiene. Durant l’any 2019, hem gestionat ajuts 

per a 481 nens i nenes i 310 famílies. Som entitat referent a la xarxa 

territorial de Badalona Nord i de Badalona Sud. A més, som entitat 

prestadora a les xarxes de Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet de Llo-

bregat i Lleida  (La Mariola).                      
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SUPORT  

  



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

