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El projecte ROM-UP! ha creat la Xarxa Internacional Gitana (IRN) per a donar a conèixer les 
experiències educatives d’èxit efectives en la inclusió dels nens i nenes gitanos. Totes les 
persones interessades en aquest tema poden participar de la xarxa. Nosaltres donem la 
benvinguda particularment a les contribucions de les persones gitanes de base, activistes 
gitanos, professors i professores i altres actors educatius, persones de la política, investigadors i 
investigadores, organitzacions gitanes i autoritats europees, nacionals, regionals i locals.  
 
Si volgués participar de la xarxa si us plau ompli el següent formulari dins la pàgina web del 
projecte i enviï’l per correu electrònic a la següent adreça: info@rom-up.eu. Una vegada vostè 
estigui inscrit rebrà un missatge amb més informació de com contribuir al debat del fòrum de la 
xarxa (tant del projecte com de les maneres de millorar la inclusió educativa de la comunitat 
gitana a Europa). El fòrum té un moderador i només els comentaris rellevants per l’objectiu del 
ROM-UP! seran publicats.  
 
Per a més informació sobre la xarxa i per a inscriure’s visiti la pàgina web: www.rom-
up.eu/romani-network-cat 

Apunta la data: Conferència Final 
 
La Conferència Final del ROM-UP tindrà lloc a Barcelona el dia 21 de Febrer de 
2013. En la conferència els socis i les persones involucrades en les experiències 
educatives d’èxit presentaran els resultats finals del projecte. L’esdeveniment és 
gratuït i es convida a participar a les persones gitanes de base, a representants 
d’autoritats regionals/nacionals amb competències en educació, inclusió i 
polítiques socials per a la comunitat gitana i representants de centres educatius.  
 
 Per a més informació visiti la pàgina web: www.rom-up.eu/activities-cat   

Segona Reunió del Grup de Treball Nacional 
 
Es varen crear grups de treball nacionals a Espanya, Bulgària, Grècia, Romania i 
Irlanda. El principal objectiu dels grups és desenvolupar i definir les estratègies 
per a transferir les pràctiques educatives d’èxit seleccionades a d’altres països. 
La segona i la última reunió d’aquests grups de treball va tenir lloc a cadascun 
dels països socis a finals de l’any 2012.  
 
Més informació sobre els resultats dels Grups de Treball es pot trobar a la pàgina 
web: www.rom-up.eu/activities-cat 



 

 

Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen 
Pàgina web: www.dromkotar.org 
Contacte: Ana Contreras Fernandez  
Correu electrònic: info@dromkotar.org  
 

AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue 
and Tolerance  
Pàgina web: www.amalipe.com 
Contacte: Teodora Krumova 
Correu electrònic: t_krumova@yahoo.com 

Utilities for Social Protection and Solidarity 
- Municipal Training Institute of Volos 
Pàgina web: www.kekpa.org  
Contacte: Nikolaos Antonakis 
Correu electrònic: antona-
kis.nikos@gmail.com 

Roma Center for Social Intervention and 
Studies 
Pàgina web: www.romanicriss.org 
Contacte: Simona Barbu 
Correu electrònic: info@romanicriss.org 

Centre Especial d’Investigació en 
Teories i Pràctiques Superadores de 
Dessigualtats, Universitat de Barcelo-
na  
Pàgina web: www.creaub.info 
Contacte: Adriana Aubert  
Correu electrònic: crea@ub.edu 

Generalitat de Catalunya, Departament 
de Benestar Social  i Família.  
Pàgina web: www20.gencat.cat/portal/
site/bsf/?newLang=en_GB 
Contact:e Violant Cervera Godia 
Correu electrònic: vcervera@gencat.cat  

Pavee Point Travellers Centre  
Pàgina web: www.pavee.ie 
Contacte: Frances Keyes 
Correu electrònic: 
fran.keyes@pavee.ie  

European Roma Information Office  
Pàgina web: www.erionet.eu 
Contacte: Marta Pinto 

Correu electrònic: marta.pinto@erionet.eu 

Organitzacions sòcies: 

Organització coordinadora: 

 
Aquest projecte ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflexa la opinió de l’autor, i la 
Comissió no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer-se de la informació continguda en aquest document.  

Pàgina web del projecte: www.rom-up.eu 

1. Presentar una experiència educativa d’èxit! 
 

Si us plau envieu les propostes utilitzant el formulari especial, que es pot trobar a la nostra pàgina web, per correu 
electrònic a : info@rom-up.eu.            
  
 

Estem desitjant llegir les vostres propostes d’experiències educatives d’èxit!  

 

2. Mantingui’s informat!  
 

Nous resultats del projecte disponibles a la nostra pàgina web: 
 

• Butlletí 3 
• Llistat dels membres del Consell Assessor Europeu 
• Actes de la segona reunió amb els Grups de Treball Nacionals 
• Actes de la segona reunió del consorci 
• Actes de la segona reunió del Grup d’Avaluació de la Qualitat 

 
 S’aniran afegint contínuament documents i informació.  
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Com participar 


