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1. Introducció  

CampusRom és la primera Xarxa Universitària Gitana de Catalunya, on qualsevol 

persona gitana es pot informar sobre les opcions i possibilitats que tenen per accedir a 

l'educació superior. Des de CampusRom, acompanyem a aquests estudiants gitanos i 

gitanes durant la seva trajectòria educativa i també els recolzarem durant el procés 

d'aprenentatge, especialment si ja estan matriculats en qualsevol estudi postobligatori, 

com ara Graus universitaris, Cicles Formatius, Batxillerats o similars. 

La xarxa està formada per gitanes i gitanos de Catalunya que comparteixen un somni: 

l'èxit educatiu del Poble Gitano. En aquest sentit, CampusRom és una xarxa sense ànim 

de lucre amb l'objectiu de posar-se en contacte amb estudiants gitanes i gitanos que 

necessiten ajuda durant el seu procés educatiu per accedir a l’educació superior, o amb 

altres persones gitanes que ja ho han aconseguit. 

CampusRom està especialment dissenyat per crear una xarxa de suport mutu entre aquests 

estudiants gitanos, per tal de que aquest es converteixin alhora en referents per a tota la 

comunitat gitana i per al conjunt de la societat.  

1.1 Per què CampusRom? 

La situació del Poble Gitano a Europa i Espanya és totalment inacceptable, especialment 

pel que fa a l'educació. A Espanya, només 10 de cada 1.000 persones gitanes (1%) tenen 

un títol universitari, mentre que 400 de cada 1.000 (40%) no gitanes arriben a aquest 

nivell educatiu. 

Les raons d'aquest fracàs són diverses, com ara la segregació educativa dels alumnes 

gitanos en classes de baix rendiment durant l'educació secundària, però també les baixes 

expectatives del professorat envers els estudiants gitanos i les seves famílies. A més, la 

manca de referents i les barreres que els gitanos tenen en la seva vida quotidiana, 

especialment en el procés d'aprenentatge cap a una educació de qualitat, també expliquen 

la baixa representació dels gitanos i les gitanes a l'educació superior. 

1.2 Objectius generals de la Xarxa CampusRom 

Atenen a la naturalesa de la Xarxa CampusRom, i a les barreres educatives que pateix el 

Poble Gitano, els objectius de la entitat són els següents: 

Objectiu 1. Acompanyar i ajudar a estudiants gitanes i gitanos de més de 16 anys 

que estan en un procés d'aprenentatge (o ho iniciaran) cap a l’educació superior, 

inclosa la formació professional, el batxillerat i molt especialment la formació 

universitària.  

Objectiu 2. Fomentar la participació i el lideratge dels estudiants gitanos i gitanes 

que assisteixen a un procés de formació (o han completat), especialment en 

l'educació superior. 

Objectiu 3. Donar assessorament a organitzacions i institucions públiques i 

privades i treballar conjuntament per contribuir a l'èxit educatiu de tots els 

estudiants, especialment dels gitanos i les gitanes.  
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Objectiu 4. Contribuir a la creació i al desenvolupament d'una educació 

intercultural exitosa, especialment en els àmbits de l'educació superior. 

Objectiu 5. Contribuir a superar els estereotips i prejudicis contra els gitanos, 

mostrant la diversitat entre la comunitat gitana, especialment totes les persones 

gitanes que participen en processos d'aprenentatge dins l'educació superior. 

Objectiu 6. Treballar amb altres xarxes o organitzacions nacionals i/o 

internacionals que defensin els drets humans dels grups menys afavorits, 

especialment en l'àmbit de l'educació. 

 1.3 Impacte social de la Xarxa CampusRom 

Atenent a la naturalesa d'aquesta xarxa, el seu objectiu principal era i és el d'acompanyar 

i ajudar a estudiants gitanes i gitanos que estan en un procés d'aprenentatge (o el iniciaran) 

cap a l'educació superior, inclosa la formació professional, el batxillerat i molt 

especialment la formació universitària. No obstant això, CampusRom també es planteja 

treballar conjuntament amb organitzacions i institucions públiques i privades per 

contribuir a l'èxit educatiu de l'alumnat gitano; i contribuir a superar els estereotips i 

prejudicis contra el Poble Gitano, mostrant la diversitat entre la comunitat gitana, posant 

especial èmfasi en aquelles persones gitanes que participen en processos d'aprenentatge 

dins de l'educació superior. 

En aquest sentit, i per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de l'major nombre de persones de la 

Xarxa, l'activitat principal de CampusRom són els grups de reforç acadèmic. Aquests 

grups parteixen de la premissa de l'AEE d'ampliació de el temps d'aprenentatge, ja que la 

majoria de les persones que estan intentant accedir a estudis superiors, o que ja ho han 

aconseguit i estan cursant, tenen moltes dificultats d'aprenentatge, ja que han patit 

l'impacte de les ocurrències educatives durant la seva etapa escolar obligatòria. De fet, 

més de el 3 de 4 membres de CampusRom han accedit a estudis superiors (o ho estan 

intentant) tot i no haver superat amb èxit l'educació secundària obligatòria. 

Aquests Grups de reforç acadèmic consisteixen, fonamentalment, en ajudar a aquestes 

persones gitanes per preparar els seus treballs o exàmens, a través de classes de reforç 

impartides per professorat especialitzat en la matèria a estudiar. En aquests grups també 

s'ajuda a aquestes persones gitanes amb altres aspectes acadèmics, com, per exemple, 

amb el funcionament de programes d'ofimàtica o d'aplicacions de la universitat (com el 

Campus Virtual o Moodle), o amb la presentació d'ajuts i beques a l'estudi. Altres 

activitats de la xarxa fan referència a la implementació d'un programa d'ajudes 

econòmiques a estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis postobligatoris o la visita 

de referents a centres educatius. 

Pel que fa a l'impacte social de la xarxa, el treball de CampusRom ha suposat un increment 

molt significatiu de el nom de persones gitanes que superen amb èxit la prova oficial 

d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Tal com hem esmentat i mostrat a la 

Figura 4 d'aquest capítol, el GAU de el Pla Integral de el Poble Gitano de la Generalitat 

de Catalunya ha aconseguit que 35 persones gitanes accedeixin a la universitat en els seus 

8 edicions. 
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No obstant això, si analitzem aquestes dades d'una manera detallada, i tal com vam 

mostrar en la Figura 6, en 5 edicions de l'GAU (2011-2012 2015-2016), 8 persones 

gitanes havien superat amb èxit aquest examen. Des de l'aparició de CampusRom el 2016, 

27 persones gitanes ho han aconseguit, el que suposa un increment de l'237.5%. 

D'aquestes 27 persones, 24 havien participat activament en les activitats de la xarxa 

(especialment en els grups de reforç acadèmic). Això implica que gairebé el 90% dels 

aprovats des de l'edició 2016-2017 han rebut el suport i l'acompanyament de 

CampusRom. 

 

Impacte de CampusRom en el nombre de persones gitanes de l'GAU de el Pla Integral de el Poble 

Gitano de la Generalitat de Catalunya que han aprovat la prova oficial d'accés a la universitat per 

a majors de 25 o 45 anys (2011-2012 - 2018-2019 ) 

 

Font: CampusRom (2019) i Macías-Aranda, García-Carrión, Valls, & Girbés (2018) 

 

La xarxa també està acompanyant i ajudant a persones gitanes que intenten accedir a la 

universitat o als estudis postobligatoris a través d'altres vies, com la selectivitat, en el cas 

de la universitat, o les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. Per exemple, en 

el curs 2016-2017, just un any des de la creació de la xarxa, a part de les 7 persones 

gitanes que van accedir per la via de majors de 25 i 45 anys, gràcies a l'AEE d'ampliació 

de el temps d'aprenentatge (els grups de reforç acadèmic de CampusRom), 7 persones 

gitanes més van accedir a la universitat per la via de les PAU (la comunament coneguda 

com a selectivitat). Per tant, en un sol any (2017) van ser un total de 14 persones gitanes 

les que van accedir amb èxit a la universitat, i el 100% de les mateixes formaven part de 

la xarxa CampusRom. 

No obstant això, l'impacte més destacat de la xarxa fa referència a el percentatge 

d'aprovats que participen en els Grups de reforç acadèmic. En tres cursos acadèmics 
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(2016-2017 a 2018-2019), CampusRom ha ajudat i acompanyat a 59 persones gitanes que 

estan intentant accedir a la universitat o a altres estudis postobligatoris, o bé que ja han 

accedit a aquests estudiosa. Aquest ajut s'ha realitzat fonamentalment a través de l'AEE 

d'ampliació de el temps d'aprenentatge de la Xarxa, els grups de reforç acadèmic. Tal com 

s'observa en les Figura 6, gairebé el 70% de les persones gitanes que van participar en 

grups de reforç per preparar una prova d'accés a la universitat o als cicles formatius, van 

aprovar gràcies a l'ajuda de CampusRom. Així mateix, el 83% de les persones gitanes que 

ja es troben cursant estudis postobligatoris i que han participat en algun grup de reforç de 

la xarxa per preparar un examen específic del seu grau o cicle, van superar amb èxit 

aquesta prova. Finalment, cal destacar que el 80% de les persones gitanes de la Xarxa que 

cursen estudis postobligatoris, i que reben acompanyament i / o ajuda de CampusRom, 

han passat de curs amb més de el 80% dels crèdits aprovats. 

 

Taxa d'èxit dels grups de reforç acadèmic de CampusRom fins al curs 2018-2019.  

 

Font: CampusRom (2019) i Macías-Aranda, García-Carrión, Valls, & Girbés (2018) 

 

Com ja s'ha esmentat, aquests grups de reforç acadèmic són necessaris a causa de les 

mancances i / o dificultats acadèmiques que presenten moltes d'aquestes persones 

gitanes, tot i que han arribat ia l'educació superior. Aquestes privacions són el resultat, 

en la majoria dels casos, d'una educació escolar obligatòria deficitària. 
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2. Memòria d’activitats 2019 

 

2.1 Informació tècnica 

La Xarxa CampusRom duu a terme diverses activitats per tal d’aconseguir els seus 

objectius durant el 2019, en el marc dels següents projectes: 

- “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

- “ROMEXIT. Cap a l’excel·lència acadèmica del Poble Gitano” 

(TSF041/19/01213), finançat en un 85% per la Generalitat de Catalunya amb un 

import de  16.070,00 euros, en el marc de la convocatòria ordinària de 

subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 

(2019-2020) 

- “RAG - Roma - Narrowing the Gap and Aiding Integration” (2019-1-UK01-

KA201-061564), finançat íntegrament per el programa ERASMUS + de la 

Comissió Europea amb un import de 18.988,00 €, sota la coordinació de la Queen 

Katharine Academy (Peterborough, United Kingdom) (2019-2021) 

 

Al 2019, els objectius assolits han estat els següents: 

Objectiu 1. Desenvolupar un pla de comunicació eficaç per a la xarxa CampusRom 

Objectiu 2. Dinamitzar les xarxes socials de CampusRom (Facebook, pàgina Web i 

e-correu) 

Objectiu 3. Desenvolupar un programa ajuts econòmics extraordinaris per a persones 

gitanes que estudiïn estudis postobligatoris (Ajuts CampusRom) 

Objectiu 4. Desenvolupar grups de reforç educatiu  

Objectiu 5. Contribuir a l’extensió territorial de la xarxa CampusRom  

Objectiu 6. Realitzar visites de referents gitanos a centres educatius 

Objectiu 7. Realitzar actes i jornades per difondre la Xarxa CampusRom i la situació 

de la comunitat gitana  

 

En aquest sentit, les activitats que s’han dut a terme al 2019 sota aquest objectius i 

projectes són les següents: 

 

ACTIVITAT 1. Pla de Comunicació i Dinamització de la Xarxa CampusRom 

Descripció de l’activitat. Un dels principals objectius de CampusRom és acompanyar i 

recolzar a persones gitanes que intenten accedir a l’educació superior, o que ja ho han 

aconseguit, però encara necessiten ajuda. En aquest sentit, la difusió de les activitats de 

la xarxa és un aspecte fonamental per  la xarxa, així com un pla de comunicació eficaç, 

que incorpori una bona dinamització de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació 

de la xarxa.  

Objectius pretesos i assolits.  
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Objectiu 1. Desenvolupar un pla de comunicació eficaç per a la xarxa CampusRom 

Objectiu 2. Dinamitzar les xarxes socials de CampusRom (Facebook, Pàgina Web i  

e-correu) 

Descripció dels recursos aplicats per l’entitat a la realització de l’activitat. La xarxa ha 

destinat per aquesta activitat 4.405,40 €, que s’han utilitzat per a la contractació dels 

serveis de dinamització de CampusRom. Paral·lelament, per a la realització d’aquesta 

activitat hem comptat amb el treball voluntari de diversos membres de la xarxa, que han 

col·laborat en tasques de difusió de la Xarxa i també en l’elaboració del Pla de 

Comunicació.  

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des de gener 2019 a gener 

2020. Degut a la naturalesa de l’activitat, no hi ha una localització especifica, més enllà 

de les plataformes digitals.  

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. Tots els membres de CampusRom (74 

persones), els 1.164 seguidors i seguidores de Facebook, entitats i organitzacions que han 

contactat amb la Xarxa, 59 persones gitanes no membres de la Xarxa que han contactat 

per demanar ajuda o assessorament. Segons dades de la nostra pàgina de Facebook, hem 

tingut més de 16.000 interaccions a la pàgina i hem arribat a un scope de més de 25.000 

persones entre gener de 2019 i gener de 2020. 

Projectes i entitats subvencionadores.  

- “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

- “ROMEXIT. Cap a l’excel·lència acadèmica del Poble Gitano” 

(TSF041/19/01213), finançat en un 85% per la Generalitat de Catalunya amb un 

import de  16.070,00 euros, en el marc de la convocatòria ordinària de 

subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 

(2019-2020) 

 

 

ACTIVITAT 2. Programa d’Ajuts Econòmics a estudiants gitanes i gitanos que 

cursen estudis postobligatoris Extraordinaris “Ajuts CampusRom” 

Descripció de l’activitat. Un dels principals objectius de CampusRom és acompanyar i 

recolzar a persones gitanes que intenten accedir a l’educació superior, o que ja ho han 

aconseguit, però encara necessiten ajuda. En aquest sentit, moltes vegades aquesta ajuda 

és de caràcter econòmic perquè són persones que, tot i complir els requisits econòmics 

per rebre finançament públic (tenen llindar familiar d’1 o 2 segons els organismes 

competents) no compleixen els acadèmics. L’ajuda econòmica doncs és imprescindible, 

ja que si no aquestes persones abandonarien els estudis postobligatoris, amb el prejudici 

personal que això suposaria; perjudici també per a tota la comunitat gitana. Per això, des 

de CampusRom volem ajudar a cobrir part d’aquestes despeses, a aquelles persones que 

ho necessiten amb caràcter urgent perquè se’ls ha denegat una beca per motius acadèmics 

tot i complir els requisits econòmics que es demanaven. 
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Objectius pretesos i assolits.  

Objectiu 3.Desenvolupar un programa ajuts econòmics extraordinaris per a persones 

gitanes que estudiïn estudis postobligatoris (Ajuts CampusRom) 

Descripció dels recursos aplicats per l’entitat a la realització de l’activitat. La xarxa ha 

destinat per aquesta activitat 1.503,16 € en forma de 7 Ajuts atorgats (veure Annex 1) 

(veure apartat 2.2 Memòria Econòmica). 

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat durant tota la vida del 

projecte (gener 2019 a gener 2020). 

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. 1) Miguel Ángel Gómez Gómez (1r del 

grau de Treball Social – UB). Ajut: 141,51 €; 2) Miguel Ángel Gómez Gómez (1r del 

grau de Treball Social – UB). Ajut: 74,65 €; 3) Tania García Molina (3r del grau de 

Treball Social – UB). Ajut: 600,00 €; 4) Iván Cortés Cortés (2n del grau de Psicologia – 

UB). Ajut: 170,00 €; 5) Francisco Vargas Porras (2n del grau de Ciències Polítiques – 

UAB). Ajut: 200,00 €; 6) Sarai Fernandez Navarro (2n Batxillerat – Badía del Vallés). 

Ajut: 150,00 €; 7) Nieves Heredia Román (1r del grau d’Educació Primària – UNIR). 

Ajut: 167,00 €. 

Projectes i entitats subvencionadores.  

-  “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

- “ROMEXIT. Cap a l’excel·lència acadèmica del Poble Gitano” 

(TSF041/19/01213), finançat en un 85% per la Generalitat de Catalunya amb un 

import de  16.070,00 euros, en el marc de la convocatòria ordinària de 

subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 

(2019-2020) 

 

ACTIVITAT 3. Grups de Reforç Educatiu  

Descripció de l’activitat. Un dels principals objectius de CampusRom és acompanyar i 

recolzar a persones gitanes que intenten accedir a l’educació superior, o que ja ho han 

aconseguit, però encara necessiten ajuda. En aquest sentit, moltes vegades aquesta ajuda 

és de caràcter acadèmic perquè són persones que degut a la segregació educativa que han 

patit no disposen de les habilitats i coneixements necessaris per seguir amb èxit el seu 

procés formatiu. Per això, des de CampusRom volem ajudar a cobrir aquestes necessites 

a través de grups de reforç educatiu.  

Objectius pretesos i assolits.  

Objectiu 4. Desenvolupar grups de reforç educatiu  

Descripció dels recursos aplicats per l’entitat a la realització de l’activitat. La xarxa ha 

destinat per aquesta activitat 2.609,00 € a través del pagament de professorat especialitzat 

que ha ajudat en continguts concrets vinculats als graus universitaris de treball social, 

educació social, mestre d’educació primària, psicologia, sociologia, ciències polítiques, 
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infermeria, medicina, matemàtiques, dret i enginyeria informàtica. A més, aquest 

professorat també ha estat contractat per reforçar els continguts d’altres matèries de 

Batxillerat, Cicles Formatius i proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 

proves per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria 

especialment dirigides a dones gitanes (Curs GAURomí) (veure Annex 1) (veure apartat 

2.2 Memòria Econòmica). Paral·lelament, per a la realització d’aquesta activitat hem 

comptat amb el treball voluntari de diversos membres de la xarxa, que han sigut 

professors/es no remunerats d’aquest grups de treball. 

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des de gener de 2019 a 

gener de 2020 en llocs molt diversos, depenen dels destinataris dels grups de reforç (veure 

apartat 2.2 Memòria Econòmica). 

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. 35 estudiants gitanes i gitanos 

universitaris, 19 estudiants gitanes i gitanos de Batxillerat o Cicles Formatius, 36 

estudiants gitanes i gitanos que estan intentant superar les proves d’accés a la universitat 

per a majors de 25 anys, i 16 dones gitanes que estan intentant obtenir el Títol de 

Graduades en Educació Secundaria Obligatòria.  

Projectes i entitats subvencionadores.  

- “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

 

ACTIVITAT 4. Reunions internes de la Xarxa 

Descripció de l’activitat. Un dels principals objectius de CampusRom és acompanyar i 

recolzar a persones gitanes que intenten accedir a l’educació superior, o que ja ho han 

aconseguit, però encara necessiten ajuda. En aquest sentit, moltes vegades aquestes 

persones es situen més enllà de la província de Barcelona, principal territori d’actuació 

de la xarxa. Quan les reunions i seminaris de la xarxa s’han realitzat fora de la ciutat de 

Barcelona, s’han intentat cobrir part de les despeses de transport i manutenció d’alguns 

membres de la xarxa. 

Objectius pretesos i assolits.  

Objectiu 5. Contribuir a l’extensió territorial de la xarxa CampusRom  

Descripció dels recursos aplicats per l’entitat a la realització de l’activitat. La xarxa ha 

destinat per aquesta activitat 733,51 € a través del pagament de bitllets de tren, dietes i/o 

quilometratge (veure Annex 1) (veure apartat 2.2 Memòria Econòmica). Paral·lelament, 

per a la realització d’aquesta activitat la major part de les despeses de transport i 

manutenció han estat cobertes per cadascuna de les persones participants a aquest 

seminaris i reunions.  

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des de gener de 2019 a 

gener de 2020 en llocs molt diversos, però les que han estat cobertes sota aquest projecte 

han estat les següents: 1) 16-gen-19, Reunió a Barcelona de la Junta Directiva 

(desplaçament i manutenció d’11 persones); 2) 31-ago-19, Reunió a Barcelona de la Junta 
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Directiva (desplaçament manutenció d’11 persones); 3) 4-gen-20, Assemblea General de 

CampusRom celebrada a Barcelona (desplaçament manutenció de 51 persones); 

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. Els beneficiaris directes són tots els 

membres i usuaris de la Xarxa CampusRom. Els participants actius d’aquesta activitat 

han estat els 11 membres de la Junta Directiva de CampusRom, els 74 membres de 

l’assemblea de CampusRom, i els 6 membres de la Delegació a Aragó de CampusRom. 

Projectes i entitats subvencionadores.  

-  “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

 

ACTIVITAT 5. Visita de referents gitanos i gitanes a centres educatius i altres 

actes i jornades de CampusRom  

Descripció de l’activitat. Un dels principals objectius de CampusRom és crear una xarxa 

de suport mutu entre estudiants gitanos, per tal de que aquest es converteixin alhora en 

referents per a tota la comunitat gitana i per al conjunt de la societat. En aquest sentit, i 

molt especialment per motivar a futurs estudiants gitanos a l’educació superior, des de 

CampusRom realitzem visites de referents gitanos a escoles amb una alta concentració 

d’alumnat gitano i situades a barris molt desfavorits. A més, duem a terme actes i jornades 

per presentar la nostra xarxa o per difondre la situació de la nostra comunitat.  

Objectius pretesos i assolits.  

Objectiu 6. Realitzar visites de referents gitanos a escoles   

Objectiu 7. Realitzar actes i jornades per difondre la Xarxa CampusRom i la situació 

de la comunitat gitana  

Descripció dels recursos aplicats per l’entitat a la realització de l’activitat. La xarxa ha 

destinat per aquesta activitat 5.231,34 € per cobrir les despeses de transport i dietes, o la 

compra de menjar i begudes per a la realització de coffee-breaks (veure Annex 1) (veure 

apartat 2.2 Memòria Econòmica). Paral·lelament, per a la realització d’aquesta activitat 

la major part de les despeses de transport i manutenció han estat cobertes per cadascuna 

de les persones participants a aquestes visites, actes i jornades.  

Dates i lloc de realització. 1) 31-gen-19, "Fórum de experiencias académicas". Institut El 

Calamot (Avda Joan Carles I,62. 08850 (Gavà); 2) 22-feb-19, “Jornades PIPG”. Casa del 

Mar de Barcelona; 3) 3-abr-19. “La UB també és gitana”. Campus Mundet, Barcelona; 

4) 14-set-19. “Sortida a Port Aventura”; 5) 13 d’abril de 2019, “Jornada Poble Gitano”, 

Amposta; i 6) 12 i 13 de novembre de 2019, RAG Meeting (Peterborough, UK) 

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. Els beneficiaris directes van ser tots els 

estudiants gitanos i gitanes de l’Institut Calamot, les més de 300 persones que van assistir 

a les Jornades PIPG, les més de 150 persones que van assistir a la jornada a la UB, i els 

16 membres de CampusRom i les seves famílies que van participar a la sortida de Port 

Aventura.  
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Projectes i entitats subvencionadores.  

-  “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya” (GE18-

00201), finançat íntegrament per l’Obra Social “la Caixa” amb un import de 

10.000 euros (2019) 

- “ROMEXIT. Cap a l’excel·lència acadèmica del Poble Gitano” 

(TSF041/19/01213), finançat en un 85% per la Generalitat de Catalunya amb un 

import de  16.070,00 euros, en el marc de la convocatòria ordinària de 

subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials 

(2019-2020) 

- “RAG - Roma - Narrowing the Gap and Aiding Integration” (2019-1-UK01-

KA201-061564), finançat íntegrament per el programa ERASMUS + de la 

Comissió Europea amb un import de 18.988,00 €, sota la coordinació de la Queen 

Katharine Academy (Peterborough, United Kingdom) (2019-2021) 

 

2.2 Informació econòmica 

De manera resumida, les despeses econòmiques cobertes al 2019 amb el finançament de 

l’Obra Social “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya i el programa ERASMUS + de la 

Comissió Europea, es distribueixen de la següent manera segons les activitats realitzades: 

 

ACTIVITAT 

1 

ACTIVITAT 

2 

ACTIVITAT 

3 

ACTIVITAT 

4 

ACTIVITAT 

5 

 

Pla de 

Comunicació i 

Dinamització 

de la Xarxa 

CampusRom 

 

Programa 

d’Ajuts 

CampusRom 

Grups de 

Reforç 

Educatiu 

Reunions 

internes de la 

Xarxa  

Visites de 

referents, i 

altres Actes i 

jornades  

4.405,40 € 1.503,16 € 2.609,00 € 733,51 € 5.231,34 € 

30,42% 10,38% 18,01% 5,06% 36,12% 

      

TOTAL 

14.482,41 € 

100% 
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2.3 Suport gràfic de les activitats  

 

ACTIVITAT 1. Pla de Comunicació i Dinamització de la Xarxa CampusRom 
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ACTIVITAT 2. Programa d’Ajuts Econòmics a estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis 

postobligatoris Extraordinaris “Ajuts CampusRom” 
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ACTIVITAT 3. Grups de Reforç Educatiu  
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ACTIVITAT 4. Reunions internes de la Xarxa 
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ACTIVITAT 5. Visita de referents gitanos i gitanes a centres educatius i altres actes i jornades 

de CampusRom  
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