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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.  



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. 

 

2. Memòria d’activitats  

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

objectius: 

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 

 

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.  

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) 

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des de gener 2018 a 

desembre 2018, amb una especial intensitat als 6 primers mesos de l’any (gener – juny). 

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 (62 

persones), els 1.119 seguidors i seguidores de Facebook, entitats i organitzacions que han 

contactat amb la Xarxa, 43 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 12.000 interaccions a la pàgina i hem arribat a un scope de més de 15.000 

persones entre gener i desembre de 2018. 

Suports gràfics de les activitats. Veure Annex 1 

 

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. 

Objectius pretesos i assolits.  

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

gitanes que estudiïn estudis postobligatoris (Ajuts CampusRom) 

Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat al setembre i al desembre, 

mesos de pagament de matricules universitaris.  

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. 1) Estudiant gitano 2n del grau de 

ciències polítiques. UAB. Ajut: 617,17€); 2) Estudiant gitano 2n del grau de dret. 

UNIZAR. Ajut: 250,00€); 3) Estudiant gitana 2n del grau de treball social. URV. Ajut: 

650,00€); i 4) Estudiant gitano CFGS d’electromecànica. IES Casterllarnau. Ajut: 

187,40€). 

Suports gràfics de les activitats. Veure Annex 1 

 

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  



Dates i lloc de realització. Aquesta activitat s’ha desenvolupat des de gener de 2018 a 

desembre de 2018 en llocs molt diversos, depenen dels destinataris dels grups de reforç. 

Destinataris/beneficiaris/usuaris de les activitats. 37 estudiants gitanes i gitanos 

universitaris, 13 estudiants gitanes i gitanos de Batxillerat o Cicles Formatius, 34 

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

per a majors de 25 anys, i 14 dones gitanes que estan intentant obtenir el Títol de 

Graduades en Educació Secundaria Obligatòria.  

Suports gràfics de les activitats. Veure Annex 1 

 

ACTIVITAT 4. Reunions i seminaris  

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 248,30 € a través del pagament de bitllets de tren, dietes i/o 

quilometratge (veure Annex 1). 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 2018 a 

desembre de 2018 en llocs molt diversos, però les que han estat cobertes sota aquest 

projecte han estat les següents: 1) 22-jul-18, Reunió Tarragona (pagament del 

kilometratje de dos cotxes Barcelona – Tarragona); i 2) 15-oct-18, Reunió Zaragoza 

(pagament dels bitllets d’AVE de dos membres de la Junta Directiva i la seva 

manutenció).  

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 12 membres de la Junta Directiva de CampusRom, els 62 membres de 

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

Suports gràfics de les activitats. Veure Annex 1 

 

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

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 hem realitzat dues visites de referents gitanos a dues escoles amb una alta 

concentració d’alumnat gitano i situades a barris molt desfavorits.   

Objectius pretesos i assolits.  

Objectiu 6. Realitzar visites de referents gitanos a escoles   

Dates i lloc de realització. 1) 11-jun-18, Visita a l’Institut Escola Sant Adrià del Besós 

“La Mina” (pagament de menjar i begudes per a la realització d’un coffee-break); i 2) 24-

nov-18, Visita al Col·legi Santiago Apòstol (Valencia) (pagament del quilometratge i les 

dietes dels participants de CampusRom que es desplaçaven en dos vehicles des de 

Barcelona i Tarragona)  

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

estudiants gitanos i gitanes de ambdues escoles. Els participants actius d’aquesta activitat 

han estat 12 membres de CampusRom. 

Suports gràfics de les activitats. Veure Document Annex 1 

  



ANNEX 1 Suports gràfics de les activitats. 
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ANNEX 2 Balanç econòmic (2018) 

Ingressos  

 

 

 

Título del 

Proyecto

I Congreso 

Internacional de la 

Juventud Gitana del 

siglo XXI

Día Internacional 

Pueblo Gitano

8 de abril 

Consolidación de la 

Red CampusRom
GAURomí

Jornadas Pla Integral 

del Poble Gitano

Entidad 

financiadora

Generalitat de 

Catalunya

Universitat Autònoma 

de Barcelona 

(UAB)

Obra Social La Caixa Obra Social La Caixa
Generalitat de 

Catalunya

2.995,00 € 600,00 € 10.000,00 € 10.550,00 € 2.500,00 €

TOTAL 26.645,00 €

150,00 € 90,00 €

68,00 € 2n Trimestre 2018 (9 miembros) 90,00 €

68,00 € 3r Trimestre 2018 (12 miembros) 120,00 €

286,00 € 4t Trimestre 2018 (12 miembros) 120,00 €

420,00 €

Donaciones 2018

1r Trimestre 2018 (9 miembros)

Cuotas Junta Directiva
1 

2018

1
 Los miembros de la Junta Directiva de CampusRom pagan a la 

red 10€ cada trimestre por ser miembros de la Junta. 

INGRESOS CAMPUSROM 2018

Proyectos CampusRom 2018

Total de ingresos 2018 27.351,00 €

Museu Virtual Poble Gitano - Fernando Macías

Enseñantes con Gitanos - José Antonio Jiménez

Enseñantes con Gitanos - Carmen Giménez



Despeses  

 

 

 

 



Estat de comptes  

 

Juventud

Dia 

Internacional 

Pueblo 

Gitano

8 de abril 

Consolidació

n de la Red 

CampusRom

GAURomí
Jornadas 

PIPG

Generalitat de 

Catalunya
UAB

Obra Social 

La Caixa

Obra Social 

La Caixa

Generalitat 

de Catalunya

Fecha Referencia Ingreso/gastos (€)

01-ene-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -12,00 €

19-feb-18 Obra Social La Caixa primer 50% Ingreso 5.000,00 €

27-feb-18 Generalitat  de Catalunya Ingreso 2.995,00 €

01-mar-18 Cuota Junta Directiva CampusRom Ingreso 90,00 €

08-mar-18 Wix web CampusRom Gasto -381,92 €

03-abr-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -12,00 €

03-abr-18 Coffee break. UAB. 8 Abril Gasto -150,00 €

04-abr-18 Roll-up CR Gasto -50,82 €

04-abr-18 Coffee break. UAB. 8 Abril Gasto -100,00 €

18-abr-18 Coffee break. UAB. 8 Abril Gasto -45,00 €

18-abr-18 Coffee break. UAB. 8 Abril Gasto -30,00 €

24-abr-18 Formacion Inglés Gasto -575,00 €

26-abr-18 Formación Biología Gasto -400,00 €

26-abr-18 Servicio traspaso Gasto -3,95 €

28-abr-18 dinamización congreso juv. Gitana (-1411,77) (17,35%) Gasto -249,18 €

28-abr-18 dinamización congreso juv. Gitana (-1411,77) (82,65%) Gasto -1.162,59 €

11-may-18 Formacion económia Gasto -94,12 €

16-may-18 Formacion económia Gasto -94,12 €

23-may-18 Comida popular. UAB. 8 Abril Gasto -300,00 €

23-may-18 Servicio traspaso Gasto -3,95 €

31-may-18 FRA. Community Manager Gasto -275,00 €

01-jun-18 Cuota Junta Directiva CampusRom Ingreso 90,00 €

02-jun-18 Dietas Reunión CR Aragón Gasto -243,95 €

08-jun-18 Pica-pica Referentes Gitanos La Mina Gasto -193,22 €

20-jun-18 Formación económia Gasto -94,12 €

28-jun-18 Formación económia Gasto -282,35 €

28-jun-18 Servicio traspaso Gasto -3,95 €

01-jul-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -12,00 €

02-jul-18 FRA. Community Manager Gasto -550,00 €

03-jul-18 Wix web CampusRom Gasto -77,16 €

22-jul-18 Dieta. Reunión Tarragona Gasto -46,00 €

22-jul-18 Dieta. Reunión Tarragona Gasto -41,80 €

09-ago-18 Curso inicial matemáticas Gasto -65,00 €

31-ago-18 Donativo Ingreso 150,00 €

01-sep-18 Cuota Junta Directiva CampusRom Ingreso 120,00 €

02-sep-18 Wix web CampusRom Gasto -115,00 €

17-sep-18 Gestio de fundacions i associacions. GESTORIA Gasto -48,40 €

18-sep-18 Donativo Ingreso 68,00 €

18-sep-18 Donativo Ingreso 68,00 €

19-sep-18 Equipamiento pizarra blanca formaciones Gasto -250,00 €

19-sep-18 Ajuda CR. UAB Gasto -617,17 €

19-sep-18 UAB. Pago del 60% Ingreso 360,00 €

20-sep-18 Equipamiento pizarra blanca formaciones Gasto -140,00 €

27-sep-18 Ajuda CR. UNIZAR Gasto -253,95 €

27-sep-18 Ajuda CR.URV Gasto -653,95 €

01-oct-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -24,10 €

10-oct-18 GAU Romí. Pago del 63,3% (La Caixa) Ingreso 6.331,00 €

15-oct-18 AVE Zaragoza Gasto -96,30 €

15-oct-18 AVE Zaragoza Gasto -64,20 €

18-oct-18 Dietas Zaragoza Gasto -74,80 €

22-oct-18 Material GAUROMI Gasto -150,00 €

01-nov-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -12,10 €

06-nov-18 GAU ROMI. Dinamización Gasto -550,00 €

19-nov-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -120,00 €

19-nov-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -207,00 €

19-nov-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -92,00 €

24-nov-18 Dieta Valencia Gasto -155,50 €

24-nov-18 Dieta Valencia Gasto -37,40 €

24-nov-18 Dieta Valencia Gasto -128,60 €

01-dic-18 Mantenimiento cuenta bancaria Gasto -12,10 €

01-dic-18 Cuota Junta Directiva CampusRom Ingreso 120,00 €

03-dic-18 Formación Psicología Gasto -108,00 €

06-dic-18 Formación Economía Gasto -52,95 €

06-dic-18 GAU ROMI. Dinamización Gasto -550,00 €

06-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -115,00 €

06-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -276,00 €

06-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -230,00 €

06-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -184,00 €

07-dic-18 Solicitud de extracto bacnario Gasto -3,00 €

14-dic-18 Ajuda CR. Libros (CFGM) Gasto -176,43 €

15-dic-18 Formación Economía Gasto -217,66 €

15-dic-18 DisplayMania s.l. (Roll up y Banner PIPG) (36,32%) Gasto -90,00 €

15-dic-18 DisplayMania s.l. (Roll up y Banner PIPG) (63,68%) Gasto -157,81 €

29-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -92,00 €

29-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -138,00 €

29-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -207,00 €

29-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -138,00 €

29-dic-18 GAU ROMI. Dinamización Gasto -550,00 €

29-dic-18 GAU ROMI. Docencia Gasto -138,00 €

11-jun-19 Dori Dori La Mina Ingreso 95,00 €

-12.775,62 €Total gastado

Total ingresado

ESTADO DE CUENTAS 2018

Imputado a...

Dotativos
Ingresos 

cuotas

15.487,00 €


