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Aquesta Memòria 2020 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha estat 

realitzada per en Sebastián Porras 

Soto i la Jana Prieto Coll amb la 

col·laboració de tots els i les        

professionals de la nostra entitat.  
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Malgrat la      

situació,      

hem pogut 

créixer           

 

 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

La pandèmia no ens atura  
El 13 de març de 2020 ha significat un abans i un desprès en les nos-

tres maneres de concebre el treball. La Fundació Privada Pere Closa 

ha hagut de reinventar-se per poder fer front a la 

nostra feina habitual i a totes aquelles situacions 

sobrevingudes a causa de la COVID-19. Els pri-

mers moments han estat de pànic. Vam haver de 

replantejar-nos moltes qüestions perquè pel nos-

tre treball és imprescindible el contacte directe 

pel bon funcionament dels projectes i per acon-

seguir totes les fites en l’àmbit de l’èxit educatiu, 

en el de la promoció escolar i en la difusió de la 

nostra cultura. Afortunadament, gràcies a les noves tecnologies, als 

canals de comunicació alternatius i, sobretot, a l’esforç de totes les 

persones que formen part de la nostra entitat, hem pogut acompa-

nyar els/les nostres alumnes i les seves famílies. El 2020 ha estat, sens 

dubte, l’any més complicat per a nosaltres i afegim a aquesta dificul-

tat la sentida pèrdua de dos dels nostres membres fundadors/es, el 

Rafael Perona Cortés i la Juana Fernández Cortés. Ells no es van rendir 

mai i nosaltres tampoc.  

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 formació i la 

promoció del poble gitano a Catalunya i a potenciar la seva imatge 

positiva, preservar el seu ric llegat cultural i donar-lo a conèixer a la 

resta de la societat. 

 

Visió 

Considerem que a través de l’educació totes les persones poden aspi-

rar a la igualtat d’oportunitats i, per aquesta raó, proporcionem re-

colzament als infants i joves gitanos que aposten per la formació, 

fomentant que la relació entre aquests estudiants, els centres educa-

tius, 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.  

Gènere  

Treballem pel foment de la igualtat de gènere dins l’entitat, i amb 

els/les participants i beneficiaris dels nostres projectes, incorporant 

els valors de la nostra cultura. 
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FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

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 Fem un conveni amb l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barce-

lona pel projecte Siklavipen Savorença. Col·laborem 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 sessi-

ons 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 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 el marc del projecte Promo-

ció Escolar, formem a 125 promotors educatius a Extremadura. 

 

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.  

 

2020  Iniciem el projecte De la Mà, per la igualtat de gènere entre 

joves. Realitzem projectes específics per lluitar contra la COVID-19.
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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. Va treballar per TVE i per El Periódico de 

Catalunya. És membre de la Comissió Periodisme Solidari del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya, de la Mesa per a la Diversitat en 

l’Audiovisual del CAC. Ha publicat diversos contes gitanos. És cap de 

l’Àrea de Cultura Gitana. 
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Domingo Jiménez Montaño. Vocal. És diplomat en Professorat 

d’Educació General Bàsica. També és llicenciat en Pedagogia i Ciènci-

es de l’Educació i llicenciat en Psicologia. Té una diplomatura de post-

grau 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 de 

Sant Adrià de Besòs. És treballador social de l’Institut Català de Salut. 

 

 

 

 

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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EL NOSTRE IMPACTE           

 

 

 

 

 

 

XARXA COL·LABORACIONS   MUNICIPIS 

- Social Firms Europe CEFEC 

-Plenario del Consejo Estatal 

del Pueblo Gitano 

-Plenari del Pla Integral del 

Poble Gitano de Catalunya 

-Intergrup del Poble Gitano del 

Parlament de Catalunya 

-Plenari del Consell Municipal 

del Poble Gitano de Barcelona 

-Plenari de la Taula d’Infància i 

Adolescència de Badalona  

-Consell de la Dona de  

Badalona 

 

-Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers CCOO 

-Aprenentatge Servei Universi-

tari UAB 

-Xarxa d’Economia Solidaria 

-Tanatori Litoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs, 

Barcelona, Hospitalet de Llo-

bregat, Lleida, El Prat de Llo-

bregat, Terrassa, Girona, Fi-

gueres, Gavà, Sant Boi de Llo-

bregat, Igualada, Reus, Tarra-

gona, Montcada i Reixac, Sa-

badell, Santa Coloma de Gra-

menet, Badia del Vallès, Pa-

terna (València), Tortosa, 

Maçanet i Canovelles. 

 

PAÏSOS PARTENARIAT 

Itàlia, Romania, Bulgària , Grè-

cia, Bèlgica, Portugal. 

Hem treballat 

amb 276 centres 

educatius i, de 

manera puntual, 

amb 38 més 

 

Hem treballat   

amb 2.774          

famílies 

Hem treballat 

amb 3.791          

infants i joves i, 

de manera     

puntual, amb uns 

2.050 més 
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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 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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ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

 
 

139 infants i joves 
78 noies i 61 nois 

 

95 famílies 

 

47 centres educatius 

 

14 treballadors i treballadores 
2 voluntàries 
                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Siklavipen Savorença és un 

projecte de caràcter socioedu-

catiu adreçat a infants i joves 

gitanos i gitanes, a les seves 

famílies, als centres educatius 

on estudien i a les entitats i els 

serveis de les zones de Bada-

lona (Badalona Sud), Sant 

Adrià de Besòs (La Mina), Bar-

celona (Besòs-Maresme), 

l’Hospitalet de Llobregat (La 

Florida) i Lleida (La Mariola). 

L’objectiu del nostre projecte 

és donar suport als alumnes 

gitanos i gitanes perquè asso-

leixin l’èxit educatiu. Durant 

2020 els objectius plantejats 

van continuar sent els matei-

xos, però la metodologia de 
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Hem fet un 

55% més de se-

guiment amb 

les famílies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treball va variar degut a la 

situació provocada per la pan-

dèmia de la COVID-19. Durant 

l’estat d’alarma i el confina-

ment, tant el seguiment edu-

catiu com les activitats, amb 

els nens i les nenes, els joves, 

les seves famílies i els profes-

sionals de l’àmbit socioeduca-

tiu es van realitzar de manera 

telemàtica intensificant la 

periodicitat i ampliant el camp 

d’atenció. També vam aug-

mentar la nostra intervenció 

en l’àmbit més purament soci-

al.  El recolzament als i les 

alumnes i les seves famílies, 

socioeducativament parlant, 

va ser absolu-

tament priori-

tari, així com, 

establir con-

nexions alter-

natives entre 

l’alumnat i els 

centres edu-

catius va ser 

l’eix vertebrador de la nostra 

tasca. La nostra intervenció va 

ser integral i d’aquesta mane-

ra, a més de les accions ja pre-

vistes al projecte, vam facilitar 

productes de material escolar 

a tots els nostres alumnes i 

gràcies a la col·laboració de 

The Nando and Elsa Peretti 

Fundation, vam proporcionar 

també accés a Internet i eines 

tecnològiques als nens i nenes 

i joves que no disposaven dels 

recursos necessaris per poder 

realitzar les classes online, així 

com diversos productes 

d’alimentació i higiene a les 

seves famílies.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

El 80%          

dels joves      

beneficiaris van 

ser noies 

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Concert Solidari Jove Orquestra 
Simfònica de Barcelona 
Gràcies a aquesta iniciativa de 

la Jove Orquestra Simfònica de 

Barcelona, els joves gitanos i 

gitanes del projecte 

Siklavipen Savoren-

ça (ESO i secundària 

postobligatòria) 

poden gaudir de les 

condicions necessà-

ries per optar a una 

formació en igual-

tat d’oportunitats.  

Els beneficis del concert  foren 

destinats a finançar material 

escolar, didàctic i oftalmològic, 

i despeses de matrícula i de 

transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 joves 
12 noies i 3 nois 

 

15 famílies 

 

9 treballadores 
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Potenciem les 

competències 

d’alumnes de 

5è i 6è 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Estudi Assistit La Mariola    

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 
10 infants  

7 nenes i 3 nens 

 

10 famílies 

 

7 centres educatius 

 

4 treballadores 

L’Estudi Assistit La Mariola, a 

Lleida, està pensat per cons-

truir un ambient de treball que 

faciliti i estimuli la realització 

de les tasques escolars i fo-

menti l’aprenentatge dels 

infants d’educació 

primària. Es refor-

cen continguts 

acadèmics d’una 

manera més acu-

rada i personalit-

zada. Està adreçat 

a infants que no 

disposen d’un 

ambient de treball a casa o 

que presenten alguns indica-

dors de risc. Al 2020, tot i la 

situació de confinament, es  va 

continuar amb l’activitat de 

manera telemàtica.   
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Durant l’any 

2020 es van          

atorgar            

80 ajuts  

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Beques del 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, gestio-

nem i realitzem 

la valoració i el 

seguiment 

d’aquests ajuts 

adreçats a joves 

gitanos i gitanes, 

que han accedit 

a estudis superi-

ors a través de la prova de 

majors de 25 anys, estudiants  

de cicles formatius,  batxillerat 

i postobligatòria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 persones 
41 dones i 39 homes 

 

80 famílies 

 

8 treballadores 
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Treballem    

hàbits de cuina 

saludable amb 

alumnes d’ESO  

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Reforç + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte Reforç + 

s’emmarca dins del Programa 

Operativo de Empleo, Forma-

ción y Educación 

(POEFE). Durant el 

curs 2019-20 set 

centres de Badalo-

na i Sant Adrià de 

Besòs han escollit la 

nostra entitat. Es 

desenvolupen les 

competències bàsi-

ques: comunicativa, lingüística 

i audiovisual i matemàtica. 

També s’ha realitzat una revis-

ta digital amb alumnes de 

primària i un taller de cuina 

saludable amb alumnes d’ESO. 

Al 2020, tot i la situació de 

confinament, es va continuar 

amb l’activitat de manera te-

lemàtica. 

 

 

 

 

 

84 alumnes 
44 nenes i 40 nens 

 

84 famílies 

 

7 centres educatius 

 

5 treballadores  
1 treballador 
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Reflexionem 

sobre la igualtat 

de gènere amb 

nois i noies  

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ

De la Mà 

El projecte pretén ser una eina 

per a conscienciar els joves 

gitanos i gitanes de la desi-

gualtat de gènere que segueix 

patint avui dia 

la nostra soci-

etat. Som un  

element de 

prevenció de 

possibles epi-

sodis de vio-

lència de gè-

nere. Fomen-

tem la construcció d’una soci-

etat gitana igualitària, despro-

veïda d’actituds i valors sexis-

tes. Els participants són joves 

estudiants d’ESO. Al 2020, tot i 

la situació de confinament, es 

va continuar amb l’activitat de 

manera telemàtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 joves 
23 noies i 17 nois 

 

40 famílies 

 

10 treballadores  
2 treballadors 
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Aquest ajut            

possibilita la 

formació a 54 

alumnes  

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 
 

Ajuts Programa CaixaProinfància  

Amb aquesta iniciativa, treba-

llem perquè els nens, nenes i 

joves gitanos i gitanes del pro-

jecte Siklavipen Savorença 

(educació pri-

mària i educa-

ció secundaria) 

puguin gaudir 

de les condici-

ons necessàries 

per optar a una 

formació digna i 

en igualtat 

d’oportunitats. Els ajuts van 

destinats a finançar material 

escolar, didàctic, esportiu i 

oftalmològic dels alumnes de 

totes les zones del projecte 

Siklavipen Savorença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 joves 
25 noies i 29 nois 

 

50 famílies 

 

7 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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 El projecte 

creix i        

s’amplia a     

noves zones 

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 fan 

de nexe entre els 

centres, les famí-

lies i els professi-

onals 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 comarques, Gi-

rona, Figueres, Gavà, Sant Boi, 

Igualada, Maçanet, Canovelles, 

Reus, Tarragona, Montcada i 

Reixac i  Sabadell.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.491 infants i joves 
1.163 noies i 1.328 nois 

 

1.773 famílies 

 

151 centres educatius 

 

16 treballadors i  
16 treballadores 
5 voluntaris i voluntàries
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Hem organitzat 

un Casal     

d’Estiu Tolerant   

i Solidari 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Cibercaixa Badalona Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem per proporcionar un 

entorn lúdic i educatiu que 

complementi la vida escolar 

d’infants i adolescents. Orga-

nitzem activitats que potenci-

en el desenvolupament cogni-

tiu, afectiu i social dels infants. 

Fomentem el 

joc, l'hàbit d'es-

tudi, la familia-

rització amb les 

noves tecnolo-

gies, els valors 

democràtics, els 

hàbits saluda-

bles i el desen-

volupament personal. Treba-

llem de manera conjunta amb 

tots els actors que intervenen 

en l’educació i desenvolupa-

ment dels infants i promovem 

la parentalitat positiva.  

 

 

 

 

43 infants i joves 
23 noies i 20 nois 

 

24 famílies 

 

18 centres educatius 

 

1 treballador i 1 treballadora   



 

22 

El nom del  

projecte l’han 

escollit els 

alumnes  

 
ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

La Colla Boamics
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 Badalona. Promo-

vem la igualtat d’oportunitats, 

afavorir el desen-

volupament per-

sonal i prevenir 

les situacions de 

risc. Utilitzant 

metodologies 

cooperatives, es 

treballen aspectes 

com els hàbits 

d’estudi, els hàbits saludables, 

l’autonomia personal, les 

competències socials i la parti-

cipació a activitats esportives i 

de lleure.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
78 infants i joves 
32 noies i 46 nois 

 

50 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

9 treballadors i treballadores 
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Comencem la 

intervenció  

dins de l’aula a 

cicle inicial 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

La Tribu Lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El projecte vetlla per l'adqui-

sició de les competències 

lingüístiques de l'alumnat en 

risc d'exclusió social. Gene-

rem espais 

d'aprenentatge 

dins del centre 

educatiu. Pro-

movem la igual-

tat d'oportuni-

tats,  afavorim 

el desenvolu-

pament perso-

nal i prevenim 

el fracàs escolar. Treballem 

la comprensió lectora i l'ex-

pressió oral i escrita. Fomen-

ten els hàbits d'estudi, l'au-

tonomia personal i el reforç 

de les competències socials i 

emocionals.   

 

 

 

124 infants  
63 nenes i 61 nens 

 

59 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

4 treballadors i treballadores
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La intervenció 

s’ha ampliat 

gràcies a      

POEFA 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Codocència
A través d’una metodologia 

d’organització de l’aula basada 

en la codocència, duem a ter-

me un seguiment acadèmic i 

socioafectiu dels infants de 8 a 

12 anys en hora-

ri lectiu dins 

l’aula. El projec-

te busca propor-

cionar un acom-

panyament a les 

famílies per fo-

mentar la seva 

implicació en el 

procés d’aprenentatge de                                                      

l’infant i, a més, treballem 

conjuntament amb els profes-

sionals del l’entorn socioedu-

catiu per poder realitzar una 

programació, intervenció i 

avaluació de l’alumnat més 

integral.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
281 infants  
129 nenes i 152 nens 

 

 

55 famílies 

 

5 centres educatius 

 

4 treballadores 
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El projecte es 

realitza al barri 

de Sant Roc de 

Badalona 

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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Hem fet el     

seguiment     

acadèmic de 

manera online 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Beques  
Fundació Catalunya La Pedrera i Fundació Nou Cims-Programa ZINGER 

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,  

orgullosos de la seva identitat 

gitana, acadèmica i social i 

dotats d’habilitats i competèn-

cies. El mentor ajuda als joves 

a ser professionals, a mante-

nir-se connectats amb la co-

munitat gitana i recolza el seu 

progrés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 joves 

 

32 famílies 

 

6 centres educatius 

 

2 treballadores  
2 voluntàries 
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Millorem les 

competències 

per la detecció 

de casos 

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 i 

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 d’El Gornal 

(L’Hospitalet de Llobregat), 

Sant Roc (Badalona) i La Mina 

(Sant Adrià de Besòs).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 infants i joves 

 

30 famílies 

 

9 treballadors i treballadores 

 

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

l’agricultura 

ecològica i 

l’estètica 

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 

d’entre 24 i 29 

anys, que no esti-

guin en cap circuit 

formatiu o laboral, dels 

col·lectius: comunitat gitana, 

emigrants, diversitat funcio-

nal, abandonament escolar 

prematur o baix nivell compe-

tencial. Al 2020 hem consoli-

dat una xarxa de professionals 

i d’experts.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 joves 

 

5 treballadors i treballadores 
3 voluntaris 
 

 

Barcelona, Badalona i Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
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Promovem una 

visió diferent 

del mercat     

laboral   

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. Es tracta d'oferir un 

ventall ampli d'opcions per 

inserir-se dins del mercat labo-

ral seguint les línies d'empre-

nedoria i integració socioeco-

nòmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 joves 

 

5 treballadors i treballadores 
 

 

Barcelona, Badalona i Àrea 
Metropolitana de Barcelona
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Hem estudiat 

l’antigitanisme 

a les xarxes   

socials   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

DREAM 
Busquem un enfocament par-

ticipatiu a l’entorn educatiu 

per superar la discriminació 

dels joves gitanos i gitanes als 

nous mitjans. Liderem el pro-

jecte d’àmbit europeu finançat 

pel programa 

Erasmus+ de la 

Comissió Euro-

pea.  Analitzem  

l’antigitanisme i 

la discriminació 

vers al poble 

gitano als mit-

jans digitals 

amb un enfocament de gène-

re. Es forma el personal do-

cent i les famílies per reconèi-

xer i afrontar la discriminació i 

els estereotips contra els gita-

nos en la comunicació digital i 

dissenyar conjuntament eines 

i metodologies per combatre i 

sensibilitzar la discriminació 

del poble gitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

100 infants i joves 

 

20 famílies 

 

8 centres educatius 

 

30 treballadores i treballadors 
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Hem treballat a 

l’Institut Escola 

Baldomer Solà 

de Badalona 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Prospect 
Aquest projecte europeu trac-

ta la violència de gènere. Molt 

sovint les relacions entre ado-

lescents van acompanyades de 

violència, que pot anar des de 

les burles 

abusives fins 

als abusos 

sexuals. Per 

abordar 

aquesta situ-

ació, establim 

els objectius 

següents: 

educar i sensibilitzar a 1.500 

joves de 13 a 18 anys, reforçar 

la cooperació entre diverses 

institucions mitjançant la for-

mació de 225 grups d'interès i 

avaluar, amb 1.000 joves, la 

manera en que el projecte ha 

conduït a canvis d’actitud i de 

comportament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 infants i joves 

 

10 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

30 treballadores i treballadors
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Hem            

augmentat les 

ajudes 

d’alimentació  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Equip de Suport i                  
Acompanyament a les Famílies
Treballem per disposar d’un 

marc teòric i pràctic que ga-

ranteixi la qualitat de la inter-

venció amb les famílies. Realit-

zem la valo-

ració social 

i educativa 

de cada 

persona per 

elaborar un 

pla de tre-

ball conjunt 

amb la fa-

mília que, pot suposar, la deri-

vació a recursos interns de la 

nostra entitat o a entitats i 

serveis del territori. D’aquesta 

manera, millorem de les situa-

cions de necessitat.  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332 famílies 

 

3 treballadores 

 

Recursos educatius i de lleure: 

133 

Ajuts per alimentació i higiene: 

119 

Recursos i ajuts:  80 
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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 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, re-

quereix 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 44 

sessions a 10 

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 i dinàmica 

que promou la participació dels 

alumnes dels cursos de quart, de 

cinquè i de sisè d’educació primà-

ria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant de 1.000 alumnes 

 
22 centres educatius 

 

L’Hospitalet de Llobregat, Santa 

Coloma de Gramenet, Terrassa, 

Badalona, Girona, El Prat de Llo-

bregat, Badia del Vallès, Paterna 

(Valencia), Barcelona i Sant Adrià 

de Besòs 
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Hem realitzat   

un total de 36 

sessions a 6 

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 900 alumnes 

 
13 centres educatius 

 

Badalona, Santa Coloma de 

Gramenet, Paterna (Valencia), 

Tortosa, Sant Adrià de Besòs i 

Barcelona 
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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 gitano a 

través de la 

premsa, el ci-

nema, la televi-

sió o la literatu-

ra. Una imatge 

basada en idees 

preconcebudes, 

en la generalit-

zació i en la construcció de 

tòpics que prejutgen tot un 

poble. Aquesta activitat està 

pensada per alumnes de batxi-

llerat, cicles formatius i univer-

sitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al voltant de 150 alumnes  

 
3 centres educatius 

 

Santa Coloma de Gramenet i 

Tortosa 
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Ens queden les 

experiències 

viscudes i les 

lliçons apreses  

NOTÍCIES 

Responem a la crisi de la COVID-19 

 

La Fundació Privada Pere Closa va prendre mesures urgents i coor-

dinades per intentar garantir uns mínims vitals a les famílies més 

vulnerables. Mesures, com ara, el repartiment de material sanitari o 

targetes d’alimentació i higiene, la dotació de dispositius digitals i 

connectivitat, material escolar, donacions a diferents mercats, re-

partiment i distribució d’aliments. Tot aquest des-

plegament ha anat acompanyat sempre del segui-

ment i suport a les famílies i als infants en tot el 

procés de confinament i post confinament. Fruit 

d’aquest procés, la comunicació entre les famílies i 

l’entitat ha crescut considerablement, generant un 

vincle afectiu i emocional molt més fort, que ens ha 

ajudat a totes les persones implicades a sentir-nos 

acompanyades en aquesta etapa d’incertesa que 

ens ha tocat viure. La saturació i el col·lapse per part dels serveis de 

l’administració i el lent circuit d’urgència en el nucli de la pandèmia, 

ha fet que no es pogués atendre a un gran volum de ciutadans dei-

xant, moltes vegades, a les persones en una situació de desempa-

rament del que les entitats privades ens hem intentat fer càrrec. 

Després d’aquest camí, el que ens queda són les experiències viscu-

des i les lliçons apreses.  
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Hem treballat 

continguts      

culturals amb 

1.900 alumnes 

NOTÍCIES 

Ampliem la col·laboració amb The Nando 
and Elsa Peretti Foundation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 30 de juny va acabar el Projecte COVID-19 Emergency, finançat 

per The Nando and Elsa Peretti Foundation, que va tenir com objec-

tiu contenir l’impacte sòcio-sanitari provocat per la crisi de la COVID-

19 entre 140 famílies gitanes d’onze municipis de Catalunya. El pro-

jecte va ajudar amb productes d’alimentació, higie-

ne i de protecció contra el virus, també amb el prés-

tec de recursos tecnològics, i amb sessions online 

de suport psicològic, educació per la lluita contra la 

COVID-19 i reforç escolar. Per una altra banda, el 

mateix dia, va acabar la primera fase del Projecte 

Trianual per a la Inclusió Educativa dels Nens i els 

Joves Gitanos a Catalunya, finançat per The Nando 

and Elsa Peretti Foundation. El projecte, en la seva 

vessant formativa, ha treballat, a llarg del curs escolar 2019-2020, 

amb 138 alumnes, 93 famílies, 43 centres educatius i 177 professio-

nals de l’àmbit socioeducatiu dels municipis de Badalona, Sant Adrià 

de Besòs, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida. El projecte, 

en la seva vessant cultural, s’ha estès per 9 municipis de Catalunya i 

ha arribat a uns 1.900 alumnes de 35 centres educatius.  
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Pretenem      

garantir la 

igualtat 

d’oportunitats 

NOTÍCIES 

Comencem a treballar en el Pla de Millora 
d’Oportunitats Educatives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pla de Millora d'Oportunitats Educatives és una mesura extraordi-

nària per al curs 2020-2021, que s'adopta per part del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya per pal·liar els efectes des-

favorables de la suspensió de l'activitat lectiva presencial durant el 

darrer trimestre del curs 2019-2020. S'adreça als 

centres educatius amb més complexitat (571 

aproximadament) i esta organitzat en 4 àmbits 

d’actuació i 19 mesures. La mesura número 6 

comporta el reforç i ampliació del projecte Pro-

moció Escolar de l’alumnat gitano a Catalunya i 

ens dona l’oportunitat de poder treballar a 24 

municipis per aconseguir l'èxit escolar i la pro-

moció sociolaboral de l'alumnat gitano. La mesu-

ra numero 7 impulsa el disseny d’actuacions de reforç educatiu per a 

l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de 

contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentat-

ge i es desenvolupa a 5 centres de la ciutat de Badalona. Des 

d’aquesta perspectiva, la Fundació Privada Pere Closa, amb el PMOE, 

es suma al gran repte de país per continuar garantint la igualtat 

d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavo-

rir l’èxit escolar de l’alumnat amb una perspectiva d’inclusió i 

d’interculturalitat.  
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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 ha implementat els serveis 

de reforç individualitzat, estudi assistit, aula oberta, centre obert i 

colònies urbanes. Com a entitat referent també hem tramitat altres 

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

des d’alimentació i higiene. Som entitat referent a la xarxa territorial 

de Badalona Nord i de Badalona Sud, i entitat prestadora a Sant Adrià 

de Besòs, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida (La Mariola). Durant l’any 

2020, hem treballat amb un total de 537 infants i 366 famílies partici-

pants del Programa CaixaProinfància.                      
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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/

