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Marina Colombo (MGR Internacional, un dels socis belgues del projecte) va moderar la roda 
de premsa. La selecció dels ponents, d’entre els representants de les organitzacions sòcies del 
projecte, va permetre abastar totes les fases d’implementació del projecte Art4rom:   
• Ivan Ivanov | Director Executiu @ European Roma Information Office (ERIO)
• Marianne Poncelet | Vicepresidenta Executiva @ International Yehudi Menuhin Foundation
• Lucia Hrubá | Project Manager @ ETP Slovakia (winner of the 2014 Gold Civil Society Prize of 

the European Economic and Social Committee)
• AndorTimar | President @ Mus-I Hungary 
• Pedro Casermeiro | Formador i Investigador @ UNION ROMANI

L’obertura de l’acte es va realitzar amb la projecció del vídeo “The Magic Box” protagonitzat pels 
nens que van participar en les activitats pilot implementades per MUS-E Nàpols, Itàlia. El vídeo es 
va plantejar com a una eina per involucrar directament a l’auditori, mitjançant 
el visionament d’una de les activitats duta a terme durant la implemen-
tació del projecte. En el vídeo, els nens s’impliquen collectivament en 
la transmissió de les tradicions gitanes a través de la narració d’un 
conte sobre el mite del violí. 

Els ponents van exposar la contribució de cadascuna de les or-
ganitzacions collaboradores, la metodologia desenvolupada i els 
elements d’innovació de les activitats. També van transmetre com 
havia contribuït al seu creixement personal la participació en el 
projecte. 

Marianne Poncelet (IYMF) va presentar Art4Rom, descrivint els 
objectius educacionals que sustenten el projecte amb les paraules de 
Lord Menuhin: 

“És l’Art, a través del joc i dels assoliments, que ensenya el petit nen 
protegit, embolicant-lo amb les seves benediccions. L’Art, amb els seus somnis, 
la seva imaginació, la seva filosofia, que prepara el nen per al coneixement, 
abans que aquest mateix nen estigui exposat als rigors estrictes de la vida.” 

Andor Timar (MUS-E Hongria) va parlar sobre l’experiència de la seva entitat en formar als artistes 
per a les activitats pilot a Hongria i el treball desenvolupat a les escoles hongareses. Va explicar 
les crítiques a les quals el projecte es va haver d’enfrontar perquè s’acceptessin els nous contin-
guts proposats i com el projecte va ser després valorat unànimement pels actors implicats. 

Lucia Hrubá (ETP Eslovàquia) va presentar l’experiència pilot implementada per ETP en cinc cen-
tres comunitaris a Eslovàquia de l’Est. Pedro Casermeiro (Unió Romaní) va transmetre a l’auditori 
la innovació introduïda per Art4Rom en favor dels nens gitanos en el terreny educatiu. 

Ivan Ivanov (ERIO) va subratllar la necessitat de desenvolupar activitats d’advocacy tant a nivell 
europeu com a nivell nacional per lluitar per a la integració del poble gitano i contra els estereo-
tips.

La participació a la conferència va ser heterogènia, amb convidats representants d’institucions 
europees i nacionals (Comissió Europea, EESC, Representació permanent d’Eslovàquia, Institut 
Italià de Cultura entre uns altres). El nivell de participació va ser excel•lent. 

Els socis d’Art4Rom han construït una xarxa perdurable de treball, d’experiències i coneixements 
compartits. Aquesta experiència tan enriquidora servirà com a base per al desenvolupament de 
nous projectes potencials i d’activitats de cooperació.

Projecte Art4Rom: un partenariat 
indissoluble cap a la innovació i la 
inclusió educativa

El 26 de novembre de 2014, els socis d’Art4Rom es van reunir a Brusselles per 
presentar els principals  resultats del projecte. L’esdeveniment final va tenir 
lloc en el Press Club Brussels Europe i van assistir els representants d’organitzacions i els actors 
interessats en la temàtica del projecte. 

Els dos anys del projecte Art4Rom es van centrar fonamentalment a fomentar el diàleg intercultu-
ral i l’enteniment mutu utilitzant la innovadora metodologia educativa Art4Rom.
 
Els socis han cooperat de manera entusiasta cap als objectius comuns d’inclusió social i de lluita 
contra l’abandó escolar dels nens gitanos. Durant la fase d’implementació, els socis han contribuït 
de diferents maneres al desenvolupament d’eines educatives dirigides a professionals:
• Unitats didàctiques
• Bones pràctiques 
• Repositori (recopilació de documents sobre projectes ja implementats i literatura acadèmica)
• Fraseologia per a nens – amb frases i paraules bàsiques que poden ser utilitzades per a acti-

vitats amb nens que no dominen l’idioma oficial del país on estudien.  La fraseologia ha estat 
desenvolupada en els idiomes del projecte (italià, castellà, francès, romanès, eslovac, hon-
garès, anglès i català)

• Informe preparatori que recalca les bases de la metodologia Art4Rom
• Metodologia Art4Rom

La majoria d’aquests productes estan disponibles a la pà-
gina web d’Art4Rom. Consulta la secció Recursos!

La roda de premsa, com a esdeveniment de clausura, 
va representar el punt d’arribada després d’una fruc-
tífera i ininterrompuda cooperació de dos anys.  Els 
socis dediquen ara els seus esforços a difondre els re-
sultats del projecte.  Els esforços de les organitzacions 
de la societat civil mai seran suficients per garantir 

que tots els ciutadans es puguin beneficiar d’una edu-
cació de qualitat i inclusiva. Necessitem el compromís 

actiu i la implicació de les diferents institucions nacionals. 
Els continguts curriculars escolars han de tenir en compte la 

vulnerabilitat de certs grups socials i ètnics per garantir la inclusió 
i la igualtat per a tots. 


