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Bufa el vent de l’art 

Passos endavant… tercera i quarta trobada del projecte. 
Des del nostre últim butlletí han passat moltes coses en el projecte Art4ROM. 

Els socis del projecte ens hem reunit en dues ocasions, la primera vegada a Kosice durant 
el mes de setembre de 2013, i la segona a Barcelona el passat mes de febrer.

A Kosice, els socis del projecte van tenir l’oportunitat de reunir-se per discutir sobre les 
metodologies i unitats didàctiques a implementar i nombroses idees interessants i útils van 
sorgir d’aquest intercanvi. Els socis van assistir al taller de formació en Saca i la comunitat 
local gitana va donar la benvinguda a tots. Uns dels comentaris que més es va escoltar va 
ser: “Ha estat una experiència meravellosa!” 

A Barcelona, els socis es van tindre l’honor de rebre la visita dels representants de l’Agència 
Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea. Es va 
aprofitar aquesta oportunitat per compartir idees i millorar el projecte. 
Durant la reunió es proposà crear nous productes no previstos al pla de treball inicial. Entre 
ells, es va acordar produir un petit vídeo que es publicarà en breu: esteu atents! 

Atenció!  
Dóna un cop d’ull a la nova pàgina web d’Art4ROM:  

www.art4rom.eu
Convida  als teus amics a unir-se a nosaltres a Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Descarrega  el díptic Art4rom a:  

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 

Conversa amb la Marianne.
Que millor per preguntar sobre un projecte que fer-ho directament a qui ho està implementant?
 
En aquesta edició del butlletí de Art4Rom, hem decidit entrevistar a Marianne Poncelet, 
Directora de la Fundació Internacional Yehudi Menuhin i coordinadora executiva del projecte. 

El projecte Art4Rom s’ha iniciat al desembre del 2012… Com valora l’execució del projecte 
fins a ara?
M.P.: La veritat és que molt positivament, perquè el projecte Art4Rom ens dóna 
l’oportunitat d’estar en un contacte molt proper amb la comunitat gitana. El projecte 
ens permet establir un pont entre la nostra experiència artística i les comunitats 
gitanes, posant aquesta experiència al seu servei. En aquest context, hem pogut 
realment anar aprenent els uns dels altres i desenvolupar coses noves i esperem 
que siguin útils per a les comunitats gitanes.
 
Que és el que li agrada més d’aquest partenariat internacional? 
M.P.: El fet que hem pogut abordar i tractar realitats molt diferents, fet que no 
hagués pogut ocórrer sense aquest projecte. A més, l’experiència de cada soci és 
complementària i enriqueix el partenariat del projecte en la seva globalitat. 

Gràcies a aquest projecte la Fundació Yehudi Menuhin ha pogut posicionar-se a nivell 
internacional en el camp de la inclusió dels gitanos. Hem pogut treballar amb entitats gitanes 
i en diverses comunitats gitanes a Europa. Involucrant a nens gitanos, indubtablement 
hem tingut l’oportunitat de difondre el missatge del Mestre Menuhin sobre aquesta cultura 
específica, que tant li agradava i respectava. 

Demanant un desig a les estrelles
Hi ha alguna cosa que li agradaria desitjar als socis, persones implicades o beneficiaris 
finals del projecte?
M.P.: El meu desig més gran respecte a Art4Rom, però no únicament a aquest sinó també a 
tots els altres projectes que desenvolupem i que van dirigits a comunitats gitanes, seria que 

puguem prendre aquest projecte com un model, una línia a seguir, i proposar-lo també a 
altres minories culturals.

Tens curiositat per les activitats de Art4Rom que s’estan desenvolupant? 
No et perdis el pròxim numero del butlletí! 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.  
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


