PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 4438

TARIFA: 561 €

E.G.M.:

ÁREA: 471 CM² - 51%

SECCIÓN: SABADELL

5 Julio, 2016

Representants
instJtucionalsa I’acte celebrata la bibliotecadel Nordi estudiantsi familiars assistentsa la trobada

La Fundaci Secretariat Gitano
reconeixels alumnesgraduatsen ESO
Va celebrar la tercera trobadadejovesestudiants de Catalunya
Y.R.

duat en Educaci5 Secund~ria. nuftat dels estudis i crear un
Ames, va congregar estudi~
espai de trobada entre alum
La Fundaci6 Secretariat
ants de Sabadell, corn tamb~ nes, families i el conjunt de la
Gitano va celebrar la setmana d’altres poblacions cem ara
comunitat educativa. L’acte va
passadala tercera trobada de Terrassa i Badalona. La jorcomptar ambla col.laboracid
joves estudiants a Catalunya. nada te comaobjectiu senside I’Ajuntament.
L’acte va tenir Iloc a la Biblio- bilitzar sobrela import&nciade
A la trobada tamb~ van
teca del Nord i va incloure un I’educaci5 corn a instrument
assistir diversos represenreconeixement als alumnes de transformaci6 i inclusi6
tants institucionals,
entre
d’etnia gitana que s’han gra- social, promocionarla contiels quals es trobava el tinent

ETNIA GITANA

1

d’aicalde i regidor d’EducaciO,
JoanBerlanga:el regidor d’Acci5 Social, Gabriel Fernandez,
i la regidora de Drets Civils,
M(riam Ferr~ndiz. Tamb~va
ser-hi present el president de
I’Associaci(~ Gitana de Saba
dell, Manuel Heredia, i la
coordinadora de la Fundacid,
Francisca Maya. AI final de
I’acte els representantsinstitucionals van fer lliurament de
diplomesacreditatius.
L’acck~ s’emmarca en les
diferents iniciatives impulsades per la FundaciOSecretariat Gitano, que a Sabadellte
la seva seu al Vapor Llonch,
per contribuir a superarel fra-

cSs escolar.
Aixi, s’han impulsat prograrues de suport a I’escolaritza
ci(~ en totes lea etapeseducatiyes: gesti0 de beques,accions
tutorials, realitzaciOd’estudisi
recerques, desenvolupament
de publicacions, formaci6 i
assessorament tecnic a professionals de I’~mbit educatiu
i socioeducatiu, accions per a
la implicaci6 de les families
gitanes en el precis educatiu
dels seusfills i filles i I’impuls
de campanyesper a alumnesi
famfiies per sensibilitzar sobre
la import~ncia de I’educaci0
corn a eina de millora i igualtat
d’oportunitats ¯

