
Fa 18 anys es va consti-
tuir la Fundació Pere 
Closa amb l’objectiu 

que els alumnes gitanos de 
Catalunya poguessin gaudir 
d’igualtat d’oportunitats 
fonamentalment en l'àmbit 
formatiu, així com vetllar 
per la imatge positiva del 
poble gitano i preservar-ne 
el llegat cultural. En l’actu-
alitat l’acció de la Fundació 
arriba a 7.500 nens nenes i 
joves, 1.500 famílies i 200 
centres educatius.

Quins són els principals 
programes que gestioneu? 
La nostra tasca s’estructura en 
quatre àrees: el suport a la for-
mació per assolir la plena nor-
malització educativa dels nens, 
nenes i joves gitanos i gitanes; 
la promoció educativa i treball 
amb famílies per consolidar el 
vincle família-escola i assolir 
expectatives positives de futur; 

la difusió de la cultura gitana per 
tal de traslladar una imatge positi-
va del poble gitano que esdevingui 
lliure de prejudicis i autoestereo-
tips i, finalment, compartició d'ex-
periències i bones pràctiques amb 
altres països d’Europa.

com veu la societat la vostra 
feina i la comunitat gitana en 
general?
La nostra entitat té un meres-
cut prestigi perquè cerquem, en 
primer lloc, l’èxit educatiu dels 
infants i joves gitanos i gitanes a 
Catalunya i en segon lloc lluitem 
per aconseguir una veritable situ-
ació d’igualtat d’oportunitats per 
a tots i totes. Encara avui dia el 
poble gitano pateix discriminació 

Al #GivingTuesday, una 
iniciativa que se celebra 
cada 29 de novembre i 
que vol celebrar aquest 
dia l’acte de donar o 
col·laborar amb una 
causa solidària, i fa ser-
vir aquesta etiqueta per 
difondre el missatge.

Només 1 de cada 4 di-
rectius al nostre país és 
dona. El que és pitjor, 
a la UE un 37% de les 
empreses no tenen cap 
dona directiva. Estadís-
tiques que reflecteixen 
el llarg camí que queda 
per recórrer en l’àmbit 
de la igualtat i trencar 
el sostre de vidre. 

A peu de carrer... per Josep Maria Valls

El valor jove
Les darreres setmanes he 
tingut oportunitat de parti-
cipar en el Foro Haciendo 
Política Juntos, celebrat 
a Brasília, amb joves que 
participen en les iniciatives 
d’inclusió laboral que pro-
mou la Rede Pró-Aprendiz. 
Dies més tard vaig estar 
a Madrid, en el Foro16 de 
Fundación Esplai, amb 200 
nois i noies d’arreu de l’es-
tat, participants dels projec-
tes de joves. I finalment a la 
VII Setmana pels Drets de 
la Joventut, al Prat de Llo-
bregat, promoguda per La 
Liga i Fundesplai, amb prop 
de 150 joves de Catalunya i 
Portugal. En aquestes tres 
trobades he pogut conviure, 
escoltar i parlar amb nois i 
noies de procedència, situ-
ació socioeconòmica i nivell 
de formació molt diferents. 
Però gairebé tots coincidien 
en dues idees. D’una ban-
da un diagnòstic pessimis-
ta de la situació que els ha 
tocat viure, tant pel que fa 
a l'accés a la formació com 
al treball i a les dificultats 
d’emancipar-se. Però per 
altra unes immenses ganes 
d’aprendre, participar, ser 
escoltats, compartir els seus 
neguits i somnis. Una creati-
vitat i energies desbordants. 
Davant d’aquesta dicotomia 
tenim l’obligació de trobar, 
junts, els instruments per 
garantir que tots els joves 
puguin formar-se i treba-
llar. Que tots puguin trobar 
el seu lloc.
Des de Fundesplai estem 
treballant des de fa mesos 
en una iniciativa innovadora 
orientada a aquest objectiu. 
No serà fàcil, però si entre 
tots ho aconseguim ens be-
neficiarem com a societat de 
tota l’energia, il·lusió i po-
tencial dels nois i les noies. 
De tot el valor jove.
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El color
de la pinya

"Cerquem l’èxit educatiu 
dels nois i noies gitanos"

www.fundesplai.org

i generalització, i molts gitanos 
i gitanes es troben en situació 
de vulnerabilitat social. Els 
estereotips són una de les xa-
cres contra les quals ha lluitar 
el poble gitano. En els darrers 
20 anys la comunitat gitana ha 
experimentat una clara evolu-
ció social, política i cultural. 
El treball de l’associacionisme 
ha estat molt important. En el 
terreny educatiu hem donat un 
gran pas, hem passat de les es-
coles pont a la universitat, a la 
formació professional. Els nos-
tres joves estan cercant un futur 
millor que el del seus pares, un 
futur orientat cap a la formació.

una entitat com la vostra es 
caracteritza per la feina de 
voluntaris i treballadors...
La veritat és que ens espanta 
la rotació perquè els nens i les 
nenes i els joves necessiten que 
els seus monitors i monitores 
siguin els i les de sempre, els 
seus referents. Però quan es 
presenten canvis, intentem 
que els voluntaris i treballadors 
siguin persones pròximes a la 
Fundació, que coneguin l’enti-
tat i que participin de la nostra 
filosofia.

Què aporta una entitat com 
la vostra a la societat?
En primer lloc conèixer al po-
ble gitano, el seu llegat cultu-
ral, oferir una imatge positiva 
del nostre poble. En segon lloc 
nosaltres som una de les poques 
entitats gitanes que es dediquen 
quasi exclusivament a la forma-
ció i promoció de l’alumnat gi-
tano, a l’atorgament de beques 
per afavorir-ne la continuïtat 
dels estudis. La lluita contra 
l’absentisme, el reforç educatiu, 
l’acció tutorial, el treball amb 
famílies i centres educatius... 
són elements bàsics i diaris de 
la nostra feina.

Al Diari de l’Educació, 
mitjà digital nascut al 
2013 que acaba de re-
bre el Premi Marta Mata 
que atorga Rosa Sensat 
per ser punt de trobada 
de la comunitat educa-
tiva.

Els nostres joves 
estan cercant un fu-
tur millor que 
el del seus pares

núria Valls
Subdirectora de 

Fundesplai

A Catalunya, un de cada tres infants viu en situació de pobresa

 Ara cal prendre-hi partit! 
A Fundesplai treballem a favor dels drets i la igualtat d’oportunitats en la infància. 

Entre altres accions, l’any passat vam atorgar 16.000 ajuts i beques 
per a menjadors, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. 

Necessitem la teva col·l a b orac ió!
Fes un donatiu a www.fundesplai.org/donacions o al 93 551 17 71

Mira el vídeo 
de la campanya


