
9.30 h   
INAUGURACIÓ DE LA JORNADA 
a càrrec de:
- Ramon Vílchez, responsable del Progra-
ma del Poble Gitano i la Innovació Social 
de la Generalitat de Catalunya.
- Carme Méndez, directora territorial de la 
Fundació Secretariat Gitano-Catalunya.
- Jordi Maldonado, orientador educatiu de 
la Fundació Secretariat Gitano i represen-
tant de Nuevo Aire Caló.

9.40 h  
PONÈNCIA MARC: “Reptes de la joven-
tut gitana; participació, lideratge i defensa 
dels drets humans”
A càrrec d’Ana Segòvia Montoya, subdi-
rectora d’Incidència i Defensa de Drets de 
la Fundació Secretariat Gitano.

10.40 h 
TAULA RODONA 
amb la participació de:
- Ana Segòvia, subdirectora d’Incidència i 
Defensa de Drets de la Fundació Secreta-
riat Gitano i membre de Nuevo Aire Caló.
- Fernando Macias, representant del Cam-
pus ROM, Xarxa Gitana Universitària de 
Catalunya.
- Patricia Fernàndez: grup de participació 
Joves Fundació Secretariat Gitano. 

Preguntes i debat

11.40 h  
Descans amb cafè

12 h 
Taula de bones pràctiques:
- Participació  dels joves a l’entorn del 
Centre Cívic La Mina, a càrrec de Daniel 
Martínez, coordinador al Centre Cívic La 
Mina. 
- Programa Promociona: participació i 
vinculació de les famílies a l’educació. 
A càrrec de Miguel Jiménez, coordina-
dor d’educació de la Fundació Secreta-
riat Gitano.   
- Participació del joves al teatre “Què és 
la Felicitat“, col·laboració  amb el Goethe 
Institut, projecte Freiraum. A càrrec de 
Jairo Jiménez, prospector de la Funda-
ció Secretariat Gitano.

13 h  
Cloenda
A càrrec de Marta Morell, Tinenta d’Alcal-
dessa de Feminisme, Benestar Animal i 
Participació de l’Ajuntament de Sabadell.  

L’objectiu és entendre els processos 
que conformen la identitat dels i les 
adolescents i joves d’ètnia gitana res-
pecte del seu entorn relacional, que 
ens permeti tenir en compte els aspec-
tes preventius per seguir avançant en 
la millora de la seva participació i inte-
gració en els àmbits socials, educatius i 
fomentin la convivència.

Avui en dia continua sent necessari tre-
ballar per enderrocar barreres en les 
relacions interculturals positives i per 
crear una pertinença efectiva a la ciutat 
de manera plural, inclusiva i de coope-
ració entre infants, joves i famílies de 
tots els orígens. 

Jornada adreçada a:

> direccions i caps d’estudi de centres 
de secundària i primària, de les escoles 
d’adults i centres de formació profes-
sional

> professionals d’espais joves i de lleu-
re

> professionals de Salut i Acció Social

> conjunt del personal municipal que 
tinguin relació amb població jove de Sa-
badell i altres municipis de la comarca 
del Vallès Occidental.

JOVES: TRAJECTÒRIES I IDENTITATS

JORNADA DE FORMACIÓ 
I REFLEXIÓ A L’ENTORN 
DELS CONTEXTOS 
RELACIONALS I D’IDENTITAT 
DE LA JOVENTUT GITANA

11 de novembre de 2019
De 9.30 a 13 h 
Al Casal Pere Quart (Rambla, 69)

PROGRAMA

Organitza: Hi col·labora:


