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Barvalipe School: Els joves gitanos del segle XXI

ORGANITZA:

Amb la col·laboració de:

A Sant Roc, Tu decideixes!

EL PROJECTE Rom21
El projecte Rom21 vol presentar una nova generació de joves del Poble
Gitano que proposi un nou futur i una nova manera d’entendre i
reflexionar críticament sobre la societat.
D’aquesta manera, Rom21 vol reunir joves gitanos/es d’entre 16 a 35
anys amb estudis acabats, amb la finalitat de reflexionar sobre què vol
dir ser jove gitano/a al segle XXI, sobre el paper de l’educació i la
formació dels més joves i sobre la importància de la participació política i
social.

“Què vol dir
ser jove
gitano al
segle XXI”

SEMINARIS als BARRIS
La Fundació Privada Pere Closa organitza tres seminaris als barris de Sant
Roc de Badalona, de La Mina de Sant Adrià del Besòs i de La Florida de
l’Hospitalet de Llobregat. En aquests seminaris es proposaran una sèrie
de debats per reflexionar sobre la identitat, l’educació, i l’aplicació de
polítiques públiques vinculades al Poble Gitano. Dels seminaris se’n farà
un documental que a través d’entrevistes, visualitzarà la opinió crítica
dels joves davant dels reptes que viuen dia a dia.
El segon seminari: “A Sant Roc, Tu decideixes” es celebra el proper
Dissabte dia 3 d’Octubre de 9:30 a 14:00.

SEMINARI: a Sant
Roc, Tu
decideixes!
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Horari: 9:30-14:00
Lloc: Casal Cívic
de Sant Roc de
Badalona
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VALOR AFEGIT
Rom21 promou la capacitat organitzativa i associativa dels joves, i els
anima a participar de plataformes socials i d’espais de reflexió per a el
disseny de noves propostes polítiques que els afecten directament. Els
joves aportaran la seva experiència vital per a que altres joves gitanos/es
se sentin identificats i puguin encoratjar-se a seguir treballant per la
defensa dels drets i deures del Poble Gitano de Catalunya.
Plantejar l’èxit a través de la promoció educativa dels joves i garantir
l’acompanyament escolar són dos valors característics de la Fundació
Privada Pere Closa. Per aquest motiu, Rom21 exposa a una nova
generació de gitanos/es preparats que constaten l’èxit dels esforços
dedicats en els darrers anys i la importància de mantenir i difondre la
seva riquesa cultural.

APUNTA-T’HI !
Només has d’entrar al web del
projecte www.rom21.eu i
clicar a la opció PARTICIPA.

