
 

 
 

 

Nota de premsa 

 

 

La lluita contra la pobresa i l’exclusió és una de les línies d’actuació prioritàries 
de l’entitat financera en la conjuntura actual 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i la Fundació Pere 
Closa reconeixen la trajectòria acadèmica 
de 50 joves gitanos en situació d’exclusió 

 
 

• El projecte Siklavipen Savorença, impulsat en el marc del programa 

CaixaProinfància per a l’atenció a la infància desfavorida, facilita 

reforç educatiu i seguiment personalitzat a joves gitanos de diferents 

barris.  

 

• Tot i que molts joves gitanos abandonen els estudis durant l’ESO, la 

col·laboració entre l’Obra Social i la Fundació Pere Closa ha permès 

que el 90 % dels alumnes participants en el projecte obtinguin el 

graduat en secundària.  

 

• L’Obra Social col·labora estretament amb la Fundació Pere Closa des 

de la creació d’aquesta entitat, l’any 1998.  

 

 

Barcelona, 4 de juliol de 2014. La secretària general de Benestar Social i 
Família, Dolors Rusinés; el director de l’Àrea Social de la Fundació ”la Caixa”, 
Marc Simón, i el president de la Fundació Privada Pere Closa, Domingo 
Jiménez, han participat avui en l’acte de reconeixement acadèmic a 50 joves 
gitanos en situació d’exclusió. L’acte s’emmarca en el programa 
CaixaProinfància de l’Obra Social ”la Caixa”, centrat en l’atenció a famílies amb 
infants desfavorits.   
 
A través de CaixaProinfància, i en el marc del projecte Siklavipen Savorença 
(«Educació amb tots», en romaní) de la Fundació Pere Closa, els joves reben 
un reforç educatiu de com a mínim 4,5 hores setmanals i gaudeixen de 
tutories personalitzades per part de les tutores del projecte. A més, es fa el 



 

seguiment educatiu dels alumnes i les seves famílies des de diferents 
vessants, apostant fermament per les seves possibilitats i les seves capacitats.  
 
El projecte té com a objectiu l’èxit escolar de l’alumnat gitano dels barris on 
està implantat des de fa més de quinze anys (Badalona Sud, la Mina a Sant 
Adrià de Besòs, la Florida a l’Hospitalet de Llobregat i Besòs-Maresme a 
Barcelona). Es treballa amb els infants i joves, les seves famílies i els 
professionals docents dels centres educatius on cursen els seus estudis per 
normalitzar la trajectòria educativa dels infants.  
 
Molts joves gitanos abandonen els estudis durant l’ESO i, per tant, no s’acaben 
graduant. És per això que la majoria dels alumnes que formen part del projecte 
Siklavipen Savorença hi participen des de primària. D’aquesta manera, fan el 
pas a secundària el 100 % dels alumnes, gràcies al seguiment i 
l’acompanyament de les tutores del projecte, i obtenen el graduat en 

secundària el 90 % dels alumnes.  
 
L’Obra Social ”la Caixa” col·labora estretament amb la Fundació Privada Pere 
Closa des del 1998, any en què va facilitar una ajuda per a la creació d’aquesta 
entitat centrada en la formació i promoció dels gitanos a Catalunya.   
 
 
CaixaProinfància: més de 228.000 infants atesos 

 

Des que es va posar en marxa, l’any 2007, el programa d’atenció a llars amb 
infants desfavorits ha arribat a 228.740 infants i les seves famílies a les 
principals ciutats de l’Estat (Bilbao, Madrid, Saragossa, Barcelona, Sevilla, 
Màlaga, València, Múrcia, Mallorca i les Illes Canàries, a les quals s’afegeix el 
municipi murcià de Lorca per la seva situació després del terratrèmol del 2011).  
 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, ja que entenem que d’aquesta depèn, en gran part, 
el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc grans 

línies de treball:  
 

- Reforç educatiu 
- Educació no formal i temps lliure 
- Suport educatiu familiar 
- Atenció i teràpia psicosocial 
- Promoció de la salut 

 



 

L’Obra Social ”la Caixa” també treballa per contribuir a millorar la renda familiar 
facilitant l’accés a béns bàsics: alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons.  
 

La Fundació Privada Pere Closa va néixer de la voluntat d’un grup de joves 
gitanos conscients i preocupats per les mancances formatives dels gitanos a 
Catalunya. La Fundació desenvolupa projectes socioeducatius, de difusió de 
cultura i de sensibilització educativa. 
 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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