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Aquesta Memòria 2021 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha estat 

realitzada per Sebastián Porras Soto i 

Jana Prieto Coll amb la col·laboració 

de tots els i les professionals de la 

nostra entitat.  
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Ens ha premiat 

l’Associació de 

Mestres        

Rosa Sensat 

 

LA NOSTRA PRESIDENTA 

Un any per recordar i gaudir 
No ha estat fàcil continuar treballant i oferint una feina de qualitat i 

continuada, degut a les circumstancies derivades de la pandèmia. 

Però, ens hem enfortit i hem crescut amb perseverança i noves ma-

neres de fer. Hem continuat desenvolupant tots els nostres projectes 

i hem encetat de nous. Pel que fa a la direcció 

de l’entitat, al mes de novembre vam celebrar 

eleccions al Patronat i, de manera unànime, 

l’Assemblea de Fundadors de la Fundació Priva-

da Pere Closa va reelegir al Patronat vigent i, 

posteriorment, tots els càrrecs es van renovar. 

Els membres de l’Assemblea van considerar que 

s’ha de continuar treballant en el mateixa línia 

que els darrers quatre anys i els patrons reele-

gits vam entomar aquest compromís. Vam acabar l’any amb una gran 

notícia, l’Associació de Mestres Rosa Sensat ens atorgava el Guardó 

Marta Mata. Aquesta prestigiosa entitat, formada per més de mil 

professionals de la pedagogia i la docència, reconeixia la nostra tra-

jectòria en el desenvolupament de projectes educatius, socials i cul-

turals. Ens emplacem per un 2022 encara més gratificant.  

Mercedes Porras Soto 
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LA NOSTRA MISSIÓ I VISIÓ 

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.  
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ELS NOSTRES VALORS 

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.  

Drets Humans 

Pensem que tots els éssers humans naixem lliures i iguals, que tenim 

dret al benestar i a l’educació, a la reputació i a la llibertat de pensa-

ment i que hem d’estar protegits contra qualsevol forma 

d’intolerància.  

Medi Ambient 

Defensem el medi ambient contra les agressions que pateix per part 

del ésser humà per garantir una qualitat de vida digna i el futur del 

nostre planeta i, per tant, potenciem el reciclatge, la reutilització i la 

reducció de residus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Hem treballat 

amb 4.716          

infants i joves i, 

de manera     

puntual, amb uns 

3.550 més 

Hem treballat 

amb 235 centres 

educatius i, de 

manera puntual, 

amb 62 més 

Hem treballat 

amb 3.316       

famílies de     

manera regular 

durant tot l’any 

 EL NOSTRE IMPACTE 

Impacte 
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LA NOSTRA HISTÒRIA 

Història 
1998 Neix la Fundació Privada Pere Closa. La presentació té lloc al 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalu-

nya amb un ajut de l’Obra Social “la Caixa”. Comencem amb el projec-

te Informació, Actuació i Formació: els Nens i Nenes Gitanos, la Famí-

lia 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. Re-

bem el Premi Ciutat de Badalona i som escollits 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 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 a Catalunya. Col·laborem amb 

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

ques 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. 

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? 
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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 a Catalunya. 

 

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

carrer del Carme i ens traslladem a 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’Ajunta-

ment 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. 

 

2021 La Fundació Privada Pere Closa rep el 19è Guardó Marta Mata, 

en modalitat col·lectiva, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
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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 
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l’Audiovisual del CAC. Ha publicat diversos contes gitanos. És cap de 

l’Àrea de Cultura Gitana. 

 

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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 LA NOSTRA XARXA 

Xarxa 

 

  

-Social Firms Europe CEFEC 

-Plenario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

-Plenari del Pla Integral del Poble Gitano a 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 

-Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere 

 

COL·LABORACIONS   

 

-Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers CCOO 

-Aprenentatge Servei Universitari Universitat Autònoma de Barcelona 

-Xarxa d’Economia Solidaria 

-SOC Programa Garantia Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

-Servei Comunitari Institut Escola La Mina 

 

CENTRE DE PRÀCTIQUES 

 

-Universitat de Barcelona 

-Universitat Autònoma de Barcelona 

-Universitat Pere Tarrés 

-Institut d’Educació Secundària Joan Maragall 

 

VOLUNTARIAT 

 

-Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIS 

 

-Anglesola, Badalona, Badia del Vallès, Balaguer, Canovelles, Figueres, 

Gavà, Girona, Hospitalet de Llobregat, Igualada, La Fuliola, Les Borges 

Blanques, Lleida, El Prat de Llobregat, Maçanet de la Selva, Mollerus-

sa, Montcada i Reixac, Reus, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi 

de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa i Vic 

 

 

 

 

PAÏSOS PARTENARIAT 

 

-Bèlgica, Bulgària, Grècia, Itàlia, Portugal, República Txeca i Suècia 
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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 suport personal, per informar, assessorar i acompanyar els i les alumnes i les 

seves famílies en el procés formatiu i el suport 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 18% de 

l’alumnat cursa 

estudis 

postobligatoris  

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Siklavipen Savorença 

 

143 infants i joves  
72 noies i 71 nois 

 

100 famílies 

 

40 centres educatius 

 

14 treballadors i treballadores 
1 voluntari i 1 voluntària 
              

                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Siklavipen Savorença és un projec-

te de caràcter socioeducatiu adre-

çat a infants i joves gitanos i gita-

nes, a les seves famílies, als centres 

educatius on estudien i a les enti-

tats i els serveis de les zones de 

Badalona (Sant Roc), Sant Adrià de 

Besòs (La Mina), Barcelona (Besòs-

Maresme), l’Hospitalet de Llobre-

gat (La Florida) i Lleida (La Mario-

la). L’objectiu del nostre projecte 

és donar suport als alumnes gita-

nos i gitanes perquè assoleixin 

l’èxit educatiu. Durant l’època de la 

pandèmia, la nostra intervenció és 

integral i, d’aquesta manera, a més 

de les accions ja previstes al pro-

jecte, facilitem productes de mate-

rial escolar a tots els nostres alum-

nes. 
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Treballem la 

perspectiva de 

gènere amb el 

jovent gitano 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

De la Mà 
El projecte De la Mà pretén ser una 

eina per a conscienciar els joves 

gitanos i gitanes de la desigualtat 

de gènere que segueix patint avui 

dia a la nostra societat. De la ma-

teixa manera, aquest projecte ha 

de servir com a element de pre-

venció de possibles episodis de 

violència de gènere. El projecte De 

la Mà fomenta la construcció d’una 

societat gitana igualitària, despro-

veïda d’actituds i valors sexistes. 

Algunes de les activitats que hem 

desenvolupat són videofòrums, 

jocs de rol i debats. També vam 

organitzar una visita a l’exposició 

Feminista havies de ser. Els partici-

pants a les diferents activitats del 

projecte són joves estudiants 

d’ESO.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
50 joves 
23 noies i 27 nois 

 
50 famílies 

 

11 treballadores i 1 treballador 
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Augmentem el 

nombre 

d’alumnes    

atesos  

 

 
ÀREA DE SUPORT A LA FORMA 

Estudis Assistits i Aula Oberta    
La Mariola 
Els Estudis Assistits i l’Aula Oberta 

La Mariola, a la ciutat de Lleida, 

formen part del Programa Cai-

xaProinfància i estan pensats per a 

construir un ambient que faciliti i 

estimuli la realització de les tas-

ques escolars, l’aprenentatge de 

continguts i l’estudi, de nens i ne-

nes d’educació primària en horari 

extraescolar. Es reforcen contin-

guts acadèmics i hàbits d’una ma-

nera precisa i personalitzada. Està 

destinat a nens i nenes que no 

disposen d’un ambient de treball 

idoni a casa o que presenten indi-

cadors de risc d’exclusió social i 

pobresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 infants  

10 nenes i 8 nens 

 

18 famílies 

 

7 centres educatius 

 

5 treballadores 
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Durant l’any 

2021 es          

van atorgar    

32 ajuts 

 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Beques del Pla Integral del Poble 
Gitano a Catalunya                             

 

 

 

 

Aquestes beques estan emmarca-

des dins del Pla Integral del Poble 

Gitano a Catalunya i amb el suport 

del Departament de Drets Socials 

de la Generalitat de Catalunya, 

gestionem i realitzem la valoració i 

el seguiment d’aquests ajuts adre-

çats a joves gitanos i gitanes, que 

han accedit a estudis superiors a 

través de la prova de majors de 25 

anys, estudiants  de cicles forma-

tius,  batxillerat i estudis universi-

taris. Aquestes beques cobreixen 

els següents conceptes: matrícula 

universitària, material didàctic, 

transport i mensualitats.  

 

 

 

 
32 persones 
19 dones i 13 homes 
 

 

 

32 famílies 

 

 

8 treballadores 
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Continuem    

recolzant a      

55 infants          

i joves 

ÀREA DE SUPORT A LA FORMACIÓ 

Ajuts Programa CaixaProinfància  

Amb aquesta iniciativa, treballem 

perquè els nens, nenes i joves gita-

nos i gitanes del projecte Siklavi-

pen Savorença (educació primària i 

educació secundaria) puguin gau-

dir de les condicions necessàries 

per optar a una formació digna i en 

igualtat d’oportunitats. Les despe-

ses que cobreix l’ajut són: el mate-

rial escolar necessari pel desenvo-

lupament de les activitats educati-

ves, material esportiu i ulleres, en 

el cas que sigui necessari. La nostra 

relació amb els ajuts del Programa 

CaixaProinfancia és duradora, ja 

que fa 15 anys que els nostres 

alumnes els reben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 infants i joves 
30 noies i 25 nois 

 

42 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, promovem 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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 Hem           

augmentat el 

nombre de   

famílies ateses  

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Promoció Escolar 
El projecte impulsa l'escolarització 

plena, l'èxit educatiu, la promoció 

sociolaboral de l'alumnat gitano i 

el foment de la cultura gitana. Els 

promotors i promotores escolars 

són agents educatius que fan de 

nexe entre els centres, les famílies 

i els professionals del territori. 

Actuem a: Badalona, Badia del 

Vallés, Barcelona ciutat (Districtes 

de Gràcia, Sants-Montjuïc, Sant 

Andreu, Nou Barris i Sant Martí), 

Canovelles, El Prat de Llobregat, 

Figueres, Gavà, Girona, Igualada, 

l’Hospitalet de Llobregat, Maçanet 

de la Selva, Montcada i Reixac, 

Lleida (Lleida ciutat, Pla d’Urgell, 

Les Garrigues, Noguera, Urgell), 

Reus, Sabadell, Sant Boi de Llobre-

gat, Sant Adrià de Besòs, Tarragona 

i Terrassa.  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

3.472 infants i joves 
1.610 noies i 1.862 nois 

 

2.308 famílies 

 

144 centres educatius 

 

15 treballadors i  
20 treballadores 
5 voluntàries
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Hem organitzat 

tallers               

educatius amb   

les famílies 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Cibercaixa Badalona Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem per proporcionar un 

entorn lúdic i educatiu que com-

plementi la vida escolar de nens, 

nenes i adolescents. Organitzem 

activitats que potencien el desen-

volupament cognitiu, afectiu i soci-

al dels infants. Fomentem el joc 

compartit, l'hàbit d'estudi, l’ús de 

les noves tecnologies, els valors 

democràtics i solidaris i els hàbits 

saludables. Treballem de manera 

conjunta amb tots els actors que 

intervenen en l’educació i en el 

desenvolupament dels infants (es-

cola, família, Equip Bàsic d’Atenció 

Social i Plataforma d’Afectades per 

la Hipoteca) amb l’objectiu de 

promoure la parentalitat positiva 

per millorar els vincles familiars i 

de l’entorn.  

 

 

42 infants i joves 
22 noies i 20 nois 

 

 

24 famílies 

 

 

20 centres educatius 

 

 

1 treballador i 2 treballadores 
1 voluntària 
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Hem treballat 

de forma  

transversal amb 

tots els infants 

   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Centre Obert La Colla 
Som un centre obert que treballa a 

l’Escola Josep Boada, ubicada al 

barri de Sant Roc de Badalona. La 

nostra fita és fer de l'aprenentatge 

una experiència divertida i gratifi-

cant per al nen o la nena. Utilitzem 

metodologies que fan l’infant pro-

tagonista del seu propi aprenen-

tatge, fent-li prendre consciència 

del mateix i capacitant-lo en l’a-

prendre a aprendre. Aquest enfo-

cament ens permet, alhora, treba-

llar l’educació emocional des de 

l’aprendre a ser, enfocant el seu 

procés maduratiu des d’una ves-

sant positiva i participativa que el 

permeti prendre decisions amb 

criteri de responsabilitat i en favor 

d’una millor convivència.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
77 infants i joves 
31 noies i 46 nois 

 

50 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

9 treballadors i treballadores     
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Ampliem el 

projecte a dos 

centres         

educatius més 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

La Tribu Lectora  

 

 

 

 

 

 

 

La Tribu Lectora vetlla per 

l’adquisició de les competències 

lingüístiques de l’alumnat, oferint 

un acompanyament a infants i 

famílies en risc d’exclusió social, als 

barris de Sant Roc i La Salut de 

Badalona, tot generant espais 

d’aprenentatge dins del centre 

educatiu. A través del treball en 

xarxa amb els diferents agents 

vinculats amb la família, es promou 

la igualtat d’oportunitats i es treba-

lla per afavorir el desenvolupa-

ment personal i prevenir el fracàs 

escolar. El servei desenvolupa dife-

rents sessions on es treballen la 

comprensió lectora, l’expressió 

oral, l’expressió escrita i la lectura. 

Alhora, també es fomenten els 

hàbits d’estudi i l’autonomia per-

sonal.   

 
 
 
 

163 infants  
82 nenes i 81 nens 

 

 

123 famílies 

 

 

3 centres educatius 

 

 

 

5 treballadors i treballadores 
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Hem ampliat la 

intervenció a 

dos centres 

educatius més 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Codocència
La proposta pedagògica plantejada 

en aquest projecte és introduir la 

codocència o docència compartida 

(co-teaching) com a organització 

d’aula, per tal de desenvolupar un 

aprenentatge competencial inte-

gral. Aquesta tasca es planteja des 

de la corresponsabilitat entre dos 

professionals (o codocents) dins 

l’aula de manera simultània. 

S’aborda l’aprenentatge en el marc 

de l’escola inclusiva i la codocència 

esdevé l’eina facilitadora. També, 

es destina un espai físic i temporal 

per fer tutories individuals amb els 

infants, establint un espai més 

íntim i personalitzat i es proporcio-

na un acompanyament a les famíli-

es. Treballem a aquests centres 

educatius de Badalona: CEIP Josep 

Carner, CEIP Feliu i Vegués, CEIP 

Margarida Xirgu, CEIP Ítaca i IE 

Badalona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
275 infants  
128 nenes i 147 nens 

 

 

56 famílies 

 

5 centres educatius 

 

5 treballadores 
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Incrementem 

els serveis   

educatius i de 

lleure a l’estiu 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Equip de Suport i                 

Acompanyament a les Famílies 

 

 

 

 

 

Treballem per disposar d’un marc 

teòric i pràctic comú que garanteixi 

la qualitat de la intervenció amb 

les famílies. Acompanyem cada 

persona per valorar la situació 

social i educativa i, d’aquesta ma-

nera, elaborar un pla de treball 

conjunt amb la família, que pugui 

millorar les situacions de necessitat 

però, també, potenciar les seves 

fortaleses. Facilitem la derivació a 

recursos interns de la nostra enti-

tat o a altres entitats i serveis del 

territori. Realitzem l’acció indivi-

dual amb la família i potenciem 

espais de trobada per potenciar la 

parentabilitat positiva en el grup, 

tant d’adults com d’infants.  

 

 

304 famílies 

 

 

3 treballadores 
 

 
 

Recursos educatius i de lleure:  
214 
Ajuts per alimentació i higiene:   
114 
Recursos i ajuts: 
65 
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Hem treballat 

amb alumnes 

de sis localitats 

catalanes 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Beques del Programa ZINGER 

El programa de beques de la Fun-

dació Nous Cims crea oportunitats 

per tal que, joves compromesos 

amb els seus estudis, puguin acce-

dir a la formació que desitgen sen-

se que la seva situació econòmica 

sigui un condicionant. Creixem 

amb una massa crítica de gitanos, 

graduats en educació superior, 

orgullosos de la seva identitat gita-

na, acadèmica i social i dotats 

d’habilitats i competències. El 

mentor ajuda als joves a ser pro-

fessionals, a mantenir-se connec-

tats amb la comunitat gitana i re-

colza el seu progrés social. El pro-

grama pretén finançar el cost de la 

matrícula, el material i els costos 

associats, per a joves que volen 

realitzar una formació postobliga-

tòria reglada (universitat, batxille-

rat, cursos d’accés, cicles forma-

tius). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 joves 
 

 

34 famílies 

 

6 centres educatius 

 

3 treballadors i treballadores  
1 voluntari i 1 voluntària 
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Potenciem la    

finalització dels 

estudis         

obligatoris 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Xarxa de Prevenció  
de les Emancipacions Prematures 

 

 

 

 

 

 

El projecte Xarxa de Prevenció de 

les Emancipacions Prematures és 

un projecte on, a partir d’activitats 

formatives i participatives, treba-

llem per reduir les unions matri-

monials antre adolescents i poten-

ciem la finalització dels estudis 

obligatoris, sobretot, de les noies 

de la comunitat gitana. Es treballa 

en cooperació amb els professio-

nals del món educatiu i social, les 

famílies, els infants i adolescents. 

L’objectiu principal és prevenir les 

emancipacions prematures. Aques-

ta activitat l’hem dut a terme als 

barris d’El Gornal, de L’Hospitalet 

de Llobregat, Sant Roc, de Badalo-

na, i La Mina, de 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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Acompanyem 

els joves per 

millorar la seva 

situació laboral 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SEPAL  

Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupem un model innova-

dor per avaluar competències pre-

existents i crear noves competèn-

cies oferint aprenentatge i forma-

ció per la millora de l´ocupabilitat 

dels joves que es troben en una 

situació de risc d’exclusió social. 

Per aconseguir uns bons resultats, 

utilitzem el model Work Improve-

ments for Small Enterprises, que 

ofereix serveis d'aprenentatge i 

suport per combatre l'exclusió 

social dels joves aturats. Fonamen-

tem la nostra feina en una 

col·laboració transnacional. El pro-

jecte està finançat per Islàndia, 

Liechtenstein i Noruega a través 

del EEA Grants i el Fons de Subven-

cions Noruec per a l’Ocupació Ju-

venil.  

 

 

 

60 joves 

  

 

5 treballadors i treballadores 
4 voluntaris i voluntàries 

 

 

Barcelona, Badalona i Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
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Treballem la 

transició de 

l’escola al món 

laboral 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

SERCo i Romaprem 
Aquests projectes promouen 

l’economia social i solidària dins de 

les comunitats gitanes de Catalu-

nya com a estratègia d’auto-

ocupació i de compromís comuni-

tari. Hem format a joves gitanos i 

gitanes en economia solidària i 

donem suport a la creació de pro-

jectes laborals i empresarials pro-

pis. L’objectiu és impulsar noves 

iniciatives. Es tracta d'oferir un 

ventall ampli d'opcions per inserir-

se dins del mercat laboral seguint 

les línies d'emprenedoria i integra-

ció socioeconòmica. Es van portar 

a terme jornades de treball amb 

joves, responsables de l’admi-

nistració pública i organitzacions 

membres de la Xarxa d’Economia 

Social i Solidària i de les platafor-

mes de promoció de la inclusió del 

poble gitano a Barcelona i a Cata-

lunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

55 joves 

 

 
 

5 treballadors i treballadores 

 

 

 

Barcelona, Badalona i Àrea Metro-

politana de Barcelona 
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Treballem a 

Sant Adrià      

de Besòs                  

i a Badalona   

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

DREAM 
Busquem un enfocament participa-

tiu a l’entorn educatiu, per superar 

la discriminació dels joves gitanos i 

gitanes als nous mitjans de comu-

nicació. Liderem el projecte 

d’àmbit europeu finançat pel pro-

grama Erasmus+ de la Comissió 

Europea. Analitzem  l’antigitanisme 

i la discriminació als mitjans digi-

tals i a les xarxes socials amb un 

enfocament de gènere. L’objectiu 

principal és construir una mirada 

crítica envers el discurs d’odi i el 

racisme. Es realitzen activitats i 

tallers amb els joves de secundària, 

el personal docent i les famílies, 

per reconèixer i afrontar la discri-

minació i els estereotips i dissenyar 

conjuntament eines i metodologies 

per combatre i sensibilitzar la dis-

criminació del poble gitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

100 infants i joves 

 

 
 

20 famílies 

 

2 centres educatius 

 

30 treballadores i treballadors 
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Treballem    

amb l’Institut 

El Calamot          

de Gavà 

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Prospect 
Hem definit els continguts de les 

diferents formacions que es realit-

zaran amb l’alumnat de secundària 

de l’IES El Calamot de Gavà, amb la 

col·laboració de la promotora esco-

lar de la zona. També, s’han disse-

nyat diferents campanyes de co-

municació, per fer difusió en la 

prevenció de la violència de gène-

re, que es realitzaran amb la 

col·laboració dels estudiants de 

l’IES El Calamot de 2n d’ESO. S’han 

realitzat diferents formacions per 

prevenir la violència de gènere. Els 

formadors treballen directament 

amb els joves i les famílies en els 

diferents programes i serveis que 

ofereix la nostra entitat. L’objectiu 

final del projecte és poder constru-

ir relacions de parella sanes i afec-

tives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100  joves 

 

10 famílies 

 

1 centre educatiu 

 

5 treballadores  
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Adaptem els 

coneixements a 

un currículum 

innovador 

 

ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

Romani Ambassadors 2.0                  
L’objectiu del projecte és proporci-

onar habilitats i competències a 

formadors d'adults, professors i 

treballadors gitanos per tal d'abor-

dar l'abandonament escolar pre-

matur i la baixa capacitat educati-

va. Millorem les competències, 

implicant a treballadors socials, 

assessors i mediadors, en el procés 

de mentoria. Augmentem la repre-

sentació dels joves gitanos en el 

procés educatiu a llarg termini. 

L'educació hauria d'adaptar-se a 

l'alumne en lloc d'exigir que s'a-

dapti a un sistema existent. Abor-

dem les mancances d'habilitats i 

els desajustos en els treballadors 

socials que donen suport als joves 

gitanos, proporcionant-los un en-

focament de mentor personalitzat 

per guiar eficaçment els joves des-

favorits en el seu camí cap a l'edu-

cació inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

5 treballadors i treballadores 
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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 a 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 104 

sessions a 18 

municipis 

 

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

Contes Rromane 
Aquest projecte el porten a terme 

dos educadors i artistes gitanos, 

acompanyats de música de guitar-

ra en viu, que narren i escenifiquen 

contes populars gitanos, introduint 

el concepte d’idioma gitano -

Rromano- i explicant l’origen del 

poble gitano amb una acció lúdica i 

dinàmica que promou la participa-

ció dels alumnes dels cursos de 

quart, de cinquè i de sisè d’edu-

cació primària. També s’incideix en 

la importància de la formació aca-

dèmica i en la lluita contra els este-

reotips i els prejudicis. Els contes 

són un centre d’interès al voltant 

del qual giren aprenentatges com 

la llengua, la geografía, la música i 

la historia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns 2.600 alumnes 

 
46 centres educatius 

 

Anglesola, Badalona, Badia del 

Vallès, Balaguer, Barcelona, Cano-

velles, Gavà, Hospitalet de Llobre-

gat, La Fuliola, Les Borges Blan-

ques, Lleida, Mollerussa, Montcada 

i Reixac, Sabadell, Sant Boi de Llo-

bregat, Santa Coloma de Grame-

net, Terrassa i Vic 



 

36 

Hem realitzat 

un total de 38 

sessions a 4 

municipis 

 

ÀREA DE CULTURA GITANA 

 Qui som els Rroma? 

Aquest projecte el dur a terme un 

educador i artista gitano que expli-

ca l’origen del poble gitano, quina 

és la situació de la seva llengua i la 

distribució geogràfica actual, per 

parlar dels estereotips que sovint 

defineixen el poble gitano i per 

introduir el concepte d’inte-

rculturalitat. Aquesta sessió està 

destinada a alumnes d’ESO, batxi-

llerat i cicles formatius. També 

s’incideix en la importància de la 

formació acadèmica. Aquesta acti-

vitat capta l’atenció dels alumnes i 

els diverteix alhora que conrea la 

llavor del coneixement de la cultu-

ra gitana. Vivim en una societat 

diversa on valors com la solidaritat, 

la tolerància i el respecte per l’altre 

són elements clau per a la convi-

vència.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Uns 950 alumnes 

 

16 centres educatius 

 

Badalona, Barcelona, Hospitalet de 

Llobregat i Sabadell 
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El premi        

reconeix el  

nostre suport a 

la formació 

NOTÍCIES

Rebem el Guardó Marta Mata de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat 

 

El passat dia 16 de desembre la Fundació Privada Pere Closa va re-

bre el Guardó Marta Mata, dins la categoria de col·lectiu, en la seva 

edició de 2021. Aquest reconeixement el concedeix l’Associació de 

Mestres Rosa Sensat, entitat formada per més de mil mestres, pro-

fessors i educadors d’arreu de Catalunya i que tre-

balla per contribuir a la formació, la millora i 

l’actualització pedagògica dels professionals de 

l’educació. El Guardó Marta Mata, que s’estableix 

l’any 2002, reconeix el treball que, des de diversos 

àmbits professionals i socials, contribueix a fer visi-

bles els valors positius de l’educació. La Fundació 

Privada Pere Closa va rebre aquest guardó “pel seu 

compromís amb la formació i la promoció dels in-

fants i dels joves gitanos en època de pandèmia. La Fundació Priva-

da Pere Closa dedica els seus esforços i il·lusions a aconseguir la 

formació i 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”.  
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Hem treballat 

amb 103         

infants i joves  

a Badalona 

NOTÍCIES 

Consolidem la nostra activitat d’estiu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Privada Pere Closa treballa durant tot l’any en 

l’acompanyament dels infants i joves dels diferents projectes i, és per 

això, que l’any 2021, vam decidir optimitzar aquest treball donant 

continuïtat a l’atenció als/les alumnes durant l’estiu. La nostra entitat 

va desenvolupar, durant el mes de juliol, tres casals 

d’estiu a la ciutat de Badalona. Amb aquests casals, 

es volia continuar enfortint els aprenentatges del 

curs, oferir un servei de suport socioeducatiu i un 

espai lúdic que facilités l’acció educativa i també, 

promoure la participació ciutadana i despertar el 

sentiment de pertinença a la comunitat. Sota 

aquests objectius generals els tres casals van aten-

dre un total de 103 infants i joves (87 estudiants 

d’educació primària i 16 joves estudiants d’ESO). Les activitats es van 

desenvolupar a tres espais diferents de Badalona: Escola Margarida 

Xirgu (Casal Cíber), Institut Eugeni d’Ors (Casal Tikne Barvalipé) i Casal 

Cívic Pomar 2 (Casal Pomar). D’aquesta manera, vam poder intervenir 

a tres zones del municipi: Sant Roc, La Salut i Pomar. Aquests tres 

casals es van organitzar gràcies al suport de l’Ajuntament de Badalo-

na, del Programa CaixaProinfància de “la Caixa” i a l’aportació de la 

Fundación Probitas, que va fer possible el servei de menjador diari 

per a tots els infants i els joves participants.  
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Hem treballat 

continguts   

culturals amb 

2.500 alumnes  

 

NOTÍCIES 

Continuem col·laborant amb The Nando 
and Elsa Peretti Foundation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El passat dia 30 de juny va acabar la segona 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, que té com ob-

jectius pal·liar l’absentisme escolar i promoure l’èxit educatiu de 

l’alumnat i, també, la difusió de la cultura gitana 

en l’àmbit educatiu. El projecte consisteix en una 

sèrie d’accions per afavorir les relacions positives 

entre l’alumne, la seva família i la seva escola o 

el seu institut, amb especial atenció al paper de 

les dones gitanes en el procés educatiu, i accions 

de reforç escolar per l’alumnat. També es con-

templa la realització d’activitats per a la difusió 

de la cultura gitana a les aules de les escoles i els 

instituts. El projecte, en la seva vessant formativa, ha treballat, a llarg 

del curs escolar 2020-2021, amb 137 alumnes, 94 famílies, 39 centres 

educatius i 167 professionals de l’àmbit socioeducatiu dels municipis 

de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, L’Hospitalet de Llobre-

gat i Lleida. El projecte, en la seva vessant cultural, s’ha estès, al llarg 

del curs escolar 2020-2021, per 12 municipis de Catalunya i ha arribat 

a uns 2.500 alumnes de 41 centres educatius.  
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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. Gràcies al suport del Programa Cai-

xaProinfància 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, campaments i colònies urbanes. A 

més, aquest any hem començat a establir trobades amb famílies im-

plementant els tallers familiars. Com a entitat referent a Badalona, 

hem tramitat altres ajudes en forma de béns, com ara equipament 

escolar, ulleres i ajudes d’alimentació i higiene. Som entitat referent i 

prestadora 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 2021, hem treballat amb un total de 

432 infants i 296 famílies participants del Programa CaixaProinfància.       
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Francesc Macià, 36, entresòl 

08912 Badalona 

Barcelona 

Telèfon 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/

