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Quin és el panorama de les polítiques 
educatives generals a Badalona?
Hi ha diverses línies d’actuació. Hi ha 
una primera línia d’actuació que hem 
treballat al llarg d’aquests dos pri-
mers anys que és la de planificar tota 
l’educació obligatòria a la ciutat. El que 
hem treballat és garantir la qualitat de 
l’accés a l’educació a partir d’entrar  
en escoles infantils i de primària. 
S’han signat acords amb la Generalitat 
per poder crear cinc centres educatius 
nous a la ciutat. Aquest és un pas im-
portant perquè, fins ara, quan hi havia 
un grup nou que calia ubicar a la ciutat 
es situava un bolet dintre d’un centre 
educatiu i significava hipotecar el futur 
d’aquest centre durant nou anys, re-
presentava perdre un espai i perdre-hi 
la possibilitat de fer una sèrie d’acti-
vitats dintre del centre. El que sí que 
hem fet ha estat una aposta important 
per millorar la qualitat: si hi ha un grup 
més que generarà una nova línea, a la 
ciutat ha d’haver un centre més. 
Un altra línia d’actuació té a veure amb 
l’educació secundària obligatòria, en 
aquest sentit, s’ha de garantir que hi 
hagi places de qualitat al conjunt de 
la ciutat per tot l’alumnat que existeix i 
cada vegada aquest número d’alumnes 
va augmentant.
Un altre tema que estem treballant és 
el de garantir el dret a què el ciutadà 
pugui optar, una vegada finalitzada la 
secundària obligatòria, a estudis pos-
tobligatoris que li possibilitin un futur 
millor, tant a la branca de batxillerat 
com a la de formació professional. Per 
tant, el que s’ha de garantir és que qui 
vulgui estudiar, pugui fer-ho. 
Tenim altres línies d’actuació com, per 
exemple, impulsar la idea que l’educa-
ció no és només una qüestió del centre 

educatiu, del professorat i l’alumnat, 
sinó que el barri, la comunitat també 
té un paper important en l’educació. 
En aquest sentit, hem impulsat el 
funcionament dels Plans Educatius 
d’Entorn a la ciutat amb la voluntat de 
fer corresponsables del procés educa-
tiu a les famílies i també a les entitats 
i als diferents agents que treballen en 
el territori. L’escola dóna bàsicament 
formació, l’educació va molt més enllà. 
Vosaltres com a fundació teniu força 
experiència en aquesta tasca de donar 
suport. També estem treballant impul-
sant que aquell alumnat que es queda 
despenjat del procés educatiu, quan 
finalitza l’educació obligatòria, sigui 
assessorat en processos d’orientació i 
d’informació per a què pugui continuar 
estudiant. Ara estem fent una cosa 
molt maca, unes jornades d’orientació 
a la ciutat implicant també a d’altres 
sectors com, per exemple, el sector sa-
nitari o el dels serveis i, així, impulsar 
els nous oficis als quals també estem 
començant ara a poder tenir accés. 
Hi ha una altra línia d’actuació que 
consisteix a treballar pels alumnes que 
estan escolaritzats però que tenen di-
ficultats ja que tenen un alt nivell d’ab-
sentisme. Estem treballant per facilitar 
aquesta reincorporació i l’assistència 
al centre educatiu i, en definitiva, tre-
ballant per disminuir l’abandonament 
prematur i el fracàs escolar.
Estem intentant, també, augmentar 
l’oferta educativa de 0 a 3 anys amb 
noves escoles bressol. En els últims 
anys, cada curs s’obre una escola 
bressol i això és un salt qualitatiu 
important, malgrat que ens agradaria 
anar més enllà en un futur. 
També, en aquesta legislatura, es 
dedicarà una molt important inversió 

Def ine i x i  eDucac ió :  Procés i i nstruments Per ajudar-nos 
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Juan Ruíz Soriano, Director de l’Àrea 
d’Educació i Serveis Ciutat 

Ajuntament de Badalona
Dos anys al càrrec i  

vuit a l’Àrea de Serveis Personals 

econòmica a la millora i adequació de 
les escoles públiques.
L’objectiu prioritari és potenciar l’èxit 
escolar i, en aquest sentit, no hi ha un 
programa únic per treballar-ho, sinó 
que són el conjunt d’actuacions les que 
fan que augmenti aquest èxit escolar: 
creació de noves escoles, desenvolu-
pament del projecte d’absentisme i 
del Pla Educatiu d’Entorn, el suport al 
professorat,...

Dificultats amb què es troba la Regido-
ria d’Educació per dur a terme la seva 
tasca a nivell educatiu. 
Hem d’analitzar primer quines són les 
nostres competències. Estem en un mo-
ment de creixement competencial, això 
comportarà un canvi en la nostra forma 
d’actuar, un canvi positiu. Passem de 
fer el manteniment i d’encarregar-nos 
de la seguretat de centres educatius a 
ser promotors i gestors de l’educació  
a la ciutat. Això implica un canvi impor-
tant d’orientació. Aquesta redefinició 
és possiblement una de les dificultats 
més importants que tenim en aquest 
moment. 

Quines polítiques educatives o quines 
iniciatives s’estan desenvolupant amb 
la comunitat gitana?
Són les mateixes per a tothom, les po-
lítiques generals, i proporcionem una 
atenció directa i personalitzada. Do-
nem suport a l’educació amb recursos 
per a material i llibres, amb l’ajuda de 
beques. Directament i exclusivament 
per a la població gitana no estem 
desenvolupant una actuació, a més, 
no sé si seria ben rebuda pel conjunt 
de la població. Sí que, en aquells 
territoris on hi ha més població gitana, 
estem impulsant actuacions comuni-

tàries perquè, justament, si hi ha algu-
na població en la qual té sentit el treball 
en grup a la comunitat és a la població 
gitana pels valors i pel paper fonamental 
de la família en el desenvolupament de 
l’educació. Per exemple, la creació del 
Consorci Badalona Sud, entre Genera-
litat i Ajuntament de Badalona, permet 
l’aplicació de programes específics per a 
un territori amb una important presència 
de població gitana. També donem suport 
a la Fundació Privada Pere Closa en tot 
allò  que pertoqui. Penso que sou els 
agents de la pròpia comunitat els que 
heu de fer impuls conjuntament amb 
l’administració.

Creu que ha canviat molt la situació 
de la població gitana, educativament 
parlant, des que està vostè al càrrec al 
municipi?
Jo penso que sí que ha canviat, tot i 
que jo he viscut més el canvi des de la 
perspectiva de Serveis Socials que la 
d’educació, però no tant com ens agra-
daria que hagués canviat. A més a més, 
crec que encara tenim una dificultat 
important: és difícil poder canviar les 
dinàmiques i la cultura familiar que està 
passant d’una generació a una altra. 
Ens podem trobar famílies amb les 
quals estem treballant ara coses molt 
semblants a les que treballaven amb 
els avis i amb els pares. A més, és una 
comunitat en què les generacions són 
molt curtes. Encara hi ha molt a fer i, 
tot i que s’ha canviat molt, hi ha altres 
grups socials en què el canvi ha estat 
més profund, encara que és veritat 
que el pes cultural no era tan profund. 
El que s’ha d’intentar és adaptar-se 
a la societat actual sense perdre els 
valors originaris, no només la societat 
gitana, sinó qualsevol. Molta població 
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de la nostra ciutat té orígens rurals. El que 
es trobaven a Badalona fa vint anys a les 
escoles era el desarrelament, la dificultat 
que produïa el canvi de la vida rural a la 
vida a la ciutat i els obstacles concrets que 
això generava. Penso que, en les següents 
generacions, això ha anat minvant, igual 
que el pes de la comunitat o del grup. Ara, 
en la tercera generació de les persones que 
van immigrar als any cinquanta/seixanta, el 
canvi és molt important.
A nivell de la comunitat gitana tampoc es pot 
generalitzar, és impossible.  En aquest sentit, 
jo penso que la Fundació Privada Pere Closa 
és a l’avantguarda d’una transformació que, 
a més, té un repte molt complicat que és no 
perdre els valors, valors que han d’enriquir 
a la resta de la societat. Aquests valors que 
la comunitat gitana té i que també existien 
abans en la societat rural, s’han anat per-
dent. Ara estem en una societat més indivi-
dualista, competitiva, agressiva, molt menys 
acollidora en alguns aspectes. Són qüestions 
que seria important no perdre i més ara 
quan, justament, estem intentant educar en 
la diversitat per poder acollir tothom. 
També és cert que les exigències de l’edu-
cació han canviat molt. Abans ens confor-
màvem amb aprendre les quatres regles 
bàsiques i, amb això, ja es podia treballar i 
avui dia, per moure’t en el món del treball 
necessites saber anglès. Però els gitanos 
són un poble amb molta capacitat d’adap-
tació per tirar endavant, sobretot davant de 
dificultats. Em consta, si més no abans, que 
un paio a l’atur ho passava molt pitjor que 
un gitano en les mateixes condicions, perquè 
el gitano tenia més elements personals per 
abordar aquesta situació.
Jo penso que hi ha coses que no s’han de 
perdre com ara el somriure i l’alegria i crec 
que la societat perd moltes d’aquestes 
coses. 

També és important tenir en compte el 
paper de la dona gitana. La dona gitana 
ha canviat molt i, això, també genera que 
canviï la família i és de valorar la gestió  
d’aquest canvi perquè és molt difícil fer-ho 
i mantenir els valors. A més, és complicat 
fer canvis des de dins de la comunitat, 
per això molts es produeixen quan les 
persones s’allunyen de la seva comunitat 
i entren en espais en que són persones 
desconegudes i, per tant, tenen llibertat 
de moviment. De vegades perden les 
seves arrels, la seva xarxa de relacions i 
aquestes xarxes haurien de ser potencia-
dores de les persones i no pas al contrari. 

Quina opinió té de la Fundació Privada 
Pere Closa i de la tasca que duu a terme?
És una pregunta ben difícil perquè, de 
vegades, costa expressar el sentiment. 
És una Fundació que el gran valor que té 
és que els protagonistes sou vosaltres 
mateixos. Jo penso que totes les entitats i 
totes les persones que es preocupen pels 
altres tenen un gran valor. Que a més 
a més tingueu la valentia de ser vosal-
tres mateixos, i treballar en un aspecte 
tan provocador com l’educació. Al món, 
moltes vegades,  fan por els canvis i les 
transformacions que sempre genera 
l’educació.
La Fundació Privada Pere Closa juga un 
paper imprescindible avui dia, un paper 
que no juga ningú més i que és innovador 
i revolucionari dins del camp de la pobla-
ció gitana.
Teniu una tasca molt difícil i complicada 
i, en aquest sentit, és important que les 
administracions us recolzem però també 
és important que sigueu independents 
i autònoms. Jo crec que si hi ha alguna 
cosa maca i que us mou a treballar en 
el tema social i educatiu, és pensar en 

defineixi gitano: Ser gitano, per a mi, es ser una persona 

     que vol viure en el mon actual de forma  

lliure sense oblidar el passat i construint el futur  

     acompanyat/da de la seva familia.
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la millora del futur dels infants. Vosaltres 
faciliteu que un nen/a que tindria un futur, 
no sé si bo o no però un futur amb un cert 
límit, vosaltres el que esteu fent és ampliar 
aquest límit i intentar que sigui il·limitat i 
que allò que poden somiar, de vegades de 
petits, es pugui fer realitat. Sota aquesta 
perspectiva, jo crec que és un objectiu molt 
maco i important. 
A més, teniu un altre objectiu i és que aques-
tes persones quan creixin siguin persones 
felices i puguin aportar i fer de models per 
a la resta de nens/es que venen darrere. 
I aquest paper de ser el mirall, de ser una 
persona que dins de la seva comunitat diu 
que es pot anar més enllà, jo penso que 
és molt important. I això ho feu vosaltres 
mateixos, els membres i els treballadors 
de la Fundació Privada Pere Closa i, per tot 
això, de vegades no calen moltes coses, de 
vegades només la decisió de fer-ho. Es pot 
ser un bon model continuant amb la mateixa 
professió dels teus pares, però introduint el 
valor de “l’elecció”, sempre tenint en compte 
que tens capacitats i formació per fer moltes 
més coses i això ho decideix cadascú.  
La feina que feu no es pot en cap moment 
assolir des d’una administració ni des d’altre 
grup on no sigueu vosaltres. 
Vull donar les gràcies a la Fundació Privada 
Pere Closa, i especialment, al seu President 
en Domingo Jiménez, per estar aquí a Ba-
dalona i no només fer la feina a Badalona, 
sinó també a tota Catalunya i a tota Espanya 
donant suport a processos que es fan arreu. 
Estic orgullós que hagueu decidit que 
Badalona sigui casa vostra i més sabent que 
alguns dels que lideren aquest procés no hi 
han nascut a Badalona però sí que hi viuen 
i són fills adoptius perquè bona part del seu 
procés d’educadors l’han fet en aquest mu-
nicipi. Em sento molt orgullós com a persona 
i com a responsable d’educació de la ciutat 
de Badalona. 

defineixi gitano: Ser gitano, per a mi, es ser una persona 
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Def ine i x i  futur :  Allò que pensem tots que serà 

       sempre mi llor.

Def ine i x i  g itano :  unA personA que vi u Al món.

Segons el vostre parer, quina ha estat 
l’evolució de l’escolarització dels 
alumnes gitanos?
Com a col·lectiu possiblement és el 
col·lectiu que menys avança i quan 
més baixa és la cultura més difícil és 
l’avançament. Com a mostra d’això 
constatar que en el centre tenim 
representades totes les ètnies d’altres 
països que vénen, que s’integren per-
fectament, no dic al 100%, però tenen 
ganes de fer-ho. En canvi, els gitanos 
volen mantenir el rol que tenien i això 
es una pena. Jo amb 30 anys al barri 
sí que he de dir que he vist famílies 
gitanes que han avançat. Un exemple 
d’això seria quan deia a les dones 
gitanes que prenguessin anticoncep-
tius i elles em contestaven: “Ai, si 
t’escoltés el meu marit, et mataria” i 
jo els responia “Bé, doncs no li diguis, 
però utilitza’ls”. Avui dia això està més 
normalitzat, però encara és difícil. Sí 
que hi ha hagut una petita evolució, 
perquè abans hi hava famílies que 
tenien molts fills i ara està més con-
trolat, però quant al desenvolupament 
de la vida, el dia a dia, és un tema en 
què es veu poc avenç. Malgrat tot, hi 
ha cada vegada més famílies que són 
assalariades, la qual cosa vol dir que 
anem avançant. Finalment, penso que 
es noten els avenços, però no tot el 
que seria desitjable.

Quines mesures, en una situació 
hipotètica o ideal, prendria per canviar 
la realitat?
Tema difícil i lligat amb la resposta an-
terior. Primer perquè està molt arrelat 
a la cultura el concepte de clan, de 
família. No tots els gitanos són iguals, 
evidentment, hi ha diferències entre 
ells. Hi ha alguns que han prosperat 

i que tenen ganes i d’altres que ja 
estan bé com estan: sense treballar i 
tenint una PIRMI (ajut econòmic que 
atorga Serveis Socials) o sense fer res 
i tenint els nens tot al dia a l’escola 
amb una beca del menjador, etc. Amb 
aquests gitanos s’hauria de treballar 
molt més, no sé si forçant la situació 
per oferir-los un treball digne. És un 
tema ben difícil.

Amb el repte de poder aconseguir una 
educació intercultural i cohesionadora, 
quin paper poden jugar les entitats 
que treballen a l’entorn educatiu?
Nosaltres, com a centre de primària, 
estem treballant des de fa molts anys 
i crec que ho hem aconseguit. Mostra 
d’això és tenir convivint nens de 24 pa-
ïsos diferents. La primera ètnia potent 
del barri, des de l’any 1979, va ser la 
població gitana, per tant, hem treballat 
molt amb ella i encara hi treballem i, 
a l’actualitat, ho fem juntament amb 
els que arriben per tal de promoure la 
integració. Som, com a centre, un gre-
sol de cultures, per tant, un reflex del 
que avui és la societat i la societat que 
tenim a la vora, és a dir, Sant Roc. 
Penso que portem molts anys estant a 
la línia correcta i continuarem perquè 
volem ser un referent d’escola i, evi-
dentment, el paper de les entitats que 
tenen a veure amb el món gitano han 
d’estar aquí per caminar junts i per 
anar en la mateixa direcció: l’evolució, 
sobretot, del poble gitano.

Ens pot comentar algunes experiènci-
es innovadores i/o significatives amb 
els gitanos que creu que han contri-
buït a la millora de l’escolarització i a 
l’èxit escolar dels gitanos?
Hi ha moltes, sobretot parlar molt amb 
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Def ine i x i  futur :  Allò que pensem tots que serà 

       sempre mi llor.
defineixi educacio: aquella eina que intentem  

      que serveixi per modelar les persones.

ells, per a mi és un èxit important. És a 
dir, posar-te a la seva alçada i intentar 
posar-te a la seva pell. Si t’acaben 
reconeixent com a persona propera, al 
final acabes sent com un més de la fa-
mília. A mi personalment em confonem 
amb un gitano i no tinc cap problema, 
moltes vegades dic que sí en sóc. 
Tinc una bona relació amb les famílies 
i penso que és fruit d’haver fet alguna 
cosa per ells. Gràcies a la meva 
relació estic en condicions d’exigir-los 
coses. T’han reconegut i pots aclarir 
que allò teu és teu, però allò meu és 
meu. Pots continuar ajudant, però 
demanant explicacions o retent comp-
tes, que en diem. Per tant, és un tema 
que, des de l’equip de professionals, 
ho tenim molt assumit, no diré tots, 
perquè a l’escola treballem més de 
quaranta persones, però sí que com 
a director intento transmetre-la. De 
vegades no tots aquests professionals 
ho aconsegueixen, perquè travessem 
situacions dures, però aquí estem. Hi 
ha professors que estan com jo, vo-
luntàriament; perquè si no m’agradés 
ser-hi, no hi seria. 
Com a experiències innovadores hi 
ha moltes però, per exemple, tenim 
un equip de futbol de la Copa Danet 
finançat per la Danone. Aquesta 
activitat l’oferim als nens en horari 
extraescolar i tot és gratuït: roba, 
arbitratges, entrenadors, etc. És un 
projecte adreçat a escoles amb molta 
diversitat i aquesta escola és una 
mostra, és significativa. En aquest 
equip de futbol hi ha apuntats molts 
gitanos: vam començar amb dos o 
tres, però ara n’hi ha més de vint.
A més d’això, considerem molt impor-
tant guanyar-te a la família, convèncer 
un pare per a què et deixi portar-te el 

nen d’excursió o a la piscina. Això cos-
ta i ho fem treballant amb ells, estan 
al carrer. Crec que faria falta més gent 
com nosaltres i vosaltres, la Fundació, 
per treballar amb ells.

Quina opinió té de la Fundació Privada 
Pere Closa i de la tasca que duu a 
terme?
Jo vaig estar en la inauguració de la 
Fundació a Badalona l’any 1998 i, a 
més, conec el treball que dueu a terme i 
a tota la gent que hi treballa: president, 
tècniques... Ens ha interessat el vostre 
treball perquè anava en la mateixa línia 
que el nostre. A veure si d’una vegada 
reforcem les actituds del poble gitano 
i aconseguim gent representativa als 
diferents mitjans i professions. A part, 
féu un reforç/ampliació als nens i ara, 
des del centre, també comptem amb la 
sisena hora en la qual es treballa un re-
forç d’aprenentatges, taller assistit, etc. 
La vostra tasca està força bé, perquè 
porteu els nens i joves de la mà fent 
de guies i de referents i, això, sembla 
perfecte. 

 Casto García Herrero, Director del
CAEP Josep Boada, Badalona 

27 anys al càrrec
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Segons el vostre parer, quina ha  
estat l’evolució de l’escolarització 
dels alumnes gitanos?
Hi ha una evolució i si n’hi ha és per-
què ens hem exigit més a nosaltres 
mateixos i els hem exigit més a ells. 
L’evolució que es veu és en aquells 
alumnes que tenen famílies que 
s’estan implicant en l’educació. Els 
altres crec que segueixen a anys llum 
del que s’espera d’un nen gitano que 
estudia aquí. Però jo crec que va lligat 
allò que tenen darrere. Si hi ha una 
família estructurada, que considera 
l’escola com una eina, com un centre 
on el nen pot aprendre, progressar i 
arribar a fer alguna cosa en el futur, i 
no considera l’escola com una guarde-
ria, que és una situació molt habitual, 
la família tira endavant amb el jove.
Comença a haver un petit sector, dels 
alumnes gitanos, que entén l’educa-
ció com una eina per fer alguna cosa 
d’aquí a uns anys i que entenen que 
és necessari per poder treballar.

Quines mesures, en una situació  
hipotètica o ideal, prendria per canvi-
ar la realitat?
El problema més important d’aquesta 
realitat són les famílies. Si els pares 
s’impliquessin, crec que canviarien 
moltes coses. Aleshores, l’hipotètic, 
què seria? Que els alumnes vingues-
sin cada dia, que els alumnes esti-
guessin recolzats per una família que 
els animés a estudiar i que tots els 
alumnes tinguessin clar que cal seguir 
estudiant un cop s’acaba l’E.S.O.
Des de l’escola crec que s’estan 
canviant coses. A veure, el primer que 
canviaria és que només treballessin 
en aquest centre gent que, realment, 
estigués implicada amb el projecte. 

He estat parlant tota l’estona de les 
famílies però aquí també hi ha un 
mea culpa... si hi hagués més vocació 
entre el professorat, probablement les 
coses funcionarien millor. També seria 
important que una part del professo-
rat entengués els codis culturals dels 
gitanos. Avui dia una part del profes-
sorat si els entenen i una altra no.
D’altra banda, entendre la situació 
econòmica i social dels joves gitanos 
és un debat que tenim molt sovint 
aquí, al centre. Si tots els professors 
portessin els mateixos anys treballant 
amb ells, si tots estiguessin igual 
d’implicats des d’un principi amb 
aquest tipus d’alumnat, probablement 
els alumnes funcionarien millor. Però 
passa, realment, passa que hi ha pro-
fessors que no volen... No és que no 
vulguin conèixer la realitat amb què 
treballen, sinó que ells vénen a fer 
la seva feina i marxen. Llavors, així, 
aquí no es pot funcionar bé. De totes 
maneres, aquest és un tant per cent 
molt petit.

Amb el repte de poder aconseguir 
una educació intercultural i cohe-
sionadora, quin paper poden jugar 
les entitats que treballen a l’entorn 
educatiu?
Jo sempre he dit que m’agrada molt 
el vostre projecte, les vostres idees i 
el vostre funcionament, però sempre 
he trobat a faltar que no englobéssiu 
alumnes que no són gitanos, joves 
d’altres procedències que fossin del 
barri, precisament per promocionar 
aquesta cohesió. És un projecte 
només pensat per a joves gitanos i jo 
ho entenc però, d’alguna manera, és 
una forma de discriminar la resta de 
la població. Penseu que és un barri  84

Def ine i x i  eDucac ió :  mostrar els valors Positi us,  

     sobretot als alumnes. Hi Ha l’educació a casa, l’educaci ó 

al carrer i nosaltres ens encarreguem de l’educaci ó aquí  

      a l’escola que, no només engloba els valors, si nó  

moltes altres coses: el resPecte Pels comPanys,  

       el resPecte Pels Professors.
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on cada vegada hi ha més immigra-
ció, altres cultures i races. No només 
aquí, a tots els barris de Barcelona. 
Una manera de cohesionar, per tant, 
és que totes les entitats del barri, 
quan desenvolupin els seus projectes, 
convidin tothom.

Ens pot comentar algunes experiènci-
es innovadores i/o significatives que 
creu que han contribuït a la millora 
de l’escolarització i a l’èxit escolar 
dels gitanos?
El que ha contribuït molt, sobretot en 
aquests anys i ho estem veient, és la 
mediació. Els problemes més impor-
tants que tenim són l’absentisme que 
patim al centre i els conflictes interns 
entre alumnes, entre professors i 
alumnes, entre alumnes i famílies 
i entre famílies i professors. Estem 
en un pla de millora des de fa tres 
anys i un dels objectius que ens vam 
marcar va ser la cohesió social i l’altre 
millorar l’èxit escolar, el tant per cent 
d’aprovats.
Aleshores, i dins de la cohesió social, 
ens vam proposar que les famílies 
vinguessin a parlar més amb nosaltres, 
que quan hi hagués un conflicte es 
negociés més en comptes de sancionar 
tant. I tot això ens està funcionant molt 
bé. Tenim una “comissió de convivèn-
cia” formada per una mare, tres pro-
fessors i una alumna del centre, que 
es reuneixen dos cops a la setmana i 
tracten tots els temes conflictius que 
s’han donat al centre durant aquella 
setmana. Ara, en general, t’escolten i 
un cop els has explicat el que ha pas-
sat amb el seu fill, et recolzen. És un 
canvi que hem notat, una tendència 
que ha millorat moltíssim. Ja no veuen 
que sempre és culpable el professor, 

Def ine i x i  futur :  i ncertesa. si mirem enrere veiem coses 

     que no ens Han agradat, mi rem ara i vei em coses que estan 

mi llorant. de cara al futur, esPerem tenir uns rePtes  

      que Puguem ti rar endavant.

Anna Pérez Comes, Cap d’estudis  
de  l’IES Fòrum 2004, 

Sant Adrià de Besòs
Cinc anys al càrrec
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perquè veuen que hi ha hagut nombroses 
mesures conciliadores abans de cridar la 
família.
Una altra mesura que està funcionant 
prou bé és la de “presses de llibres”, de 
material. Ja no fem comprar els llibres, 
sinó que reciclem i hi ha llibres d’aula, 
és a dir, els alumnes tenen a l’aula un 
armari amb tots els llibres i són de tota 
la classe, amb la qual cosa, la despesa 
que tenen els pares és mínima. Tot i així, 
encara hi ha pares que no poden pagar.
Però, el que jo crec que ha funcionat 
més en aquests darrers quatre anys, en 
aquest centre, és l’exigència. És a dir, 
hem vist que si ens tornem més exigents 
com a centre, els alumnes i les famílies 
funcionen millor, per exemple, en les en-
trades i sortides. Abans deixàvem molta 
flexibilitat a l’hora d’entrar al centre, ara 
és obligatori entrar a les vuit.
Una altra mesura que se m’acudeix, a ni-
vell de millora de l’assistència dels joves 
gitanos, és la dels “delegats de classe”. 
Donem molta importància a què hi hagi 
un delegat per classe i es reuneixin cada 
quinze dies, sense excepció. Es fa un 
esmorzar amb ells, parlem amb ells, ens 
expliquen els neguits o les coses que els 
preocupen, s’organitzen les sortides a 
través d’aquestes reunions. Són reunions 
organitzades amb el coordinador pedagò-
gic i la integradora social.
Parlant de la integradora social. Aquesta 
és una altra de les mesures que s’han 
pres. Amb motiu de formar part d’aquest 
pla de millora, ens van concedir aquesta 
figura al centre, que ens ajuda molt amb 
el tema de l’absentisme. 
També ens ajuda molt la figura de la 
promotora escolar del CEIP Mediterrània, 
que controla l’absentisme a primària. 
Estem en contínua comunicació, ja que 
el fet de pertànyer a la zona educativa de  86
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Sant Adrià ens obliga a ser molt curo-
sos amb el tema de l’absentisme i molt 
exigents amb l’assistència. Aquest treball 
ens està donant resultats i veiem que els 
alumnes estan venint més.

Quina opinió té de la Fundació Priva-
da Pere Closa i de la tasca que duu a 
terme?
Personalment, m’encanta la tasca que 
féu perquè penso que és un recurs que 
els alumnes poden fer servir per tro-
bar-se amb altres companys i ampliar 
els seus coneixements fora de l’entorn 
escolar. 
Crec que, realment, heu de continuar 
amb la vostra tasca i tirar endavant 
aquest projecte que realment funciona i, 
sobretot, incentivar les noies a què conti-
nuïn estudiant, que tenim un segon cicle 
de l’E.S.O. molt coix de noies... Tornem a 
trobar, a partir dels tretze o catorze anys, 
la mentalitat de prometre’s i casar-se o 
escapar-se, i això no les ajuda, no ajuda 
al futur dels gitanos. No dic que no ho 
respecti, però crec que aquestes nenes 
s’estan equivocant. Després es troben 
als trenta anys carregades de fills i sense 
haver pogut obtenir una mínima formació 
ni haver viscut la seva adolescència. Crec 
que, des de les entitats o des de la Fun-
dació Privada Pere Closa o l’esplai o des 
de casa o des del que parla amb un alum-
ne al carrer, sempre s’ha d’incidir i donar 
importància a l’escola, a no abandonar 
abans dels setze anys i a donar importàn-
cia a què es continuï la formació perquè 
les noies no abandonin tant aviat.
Com a missatge final diria, parlant per mi 
i pels meus companys de direcció, que 
vull un món millor, si més no en aquest 
barri encara que, és clar, el vols a tot 
arreu... però hi crec, i crec que podem 
millorar.  

defineixi gitano: es una cultura mes dins de totes  

    les cultures i races que hi ha al pais, per  

a mi es una mes. ni parlem d’immigrant, ni parlem  

   d’una raca fora d’Espanya perque gitanos  

hi ha a tot arreu.
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Def ine i x i  g itano :  gruP ètni c amb trets esPecí fi cs  

     (cultura, famí l i a, manera de fer) amb una sèri e  

de Pi lars que, en alguns casos, sembla que van canvi ant, 

     Però amb una sèr i e de fortes arrels que rePercuteixen  

en el  di a a di a del centre educati u.

Def ine i x i  futur :  Hauri a de ser el di a a di a, anar fent i anant  

  construi nt i sentir-se bé com a Persona. anar descobri nt  

coses, no quedar-te en el mateix Punt i avançar. futur  

   no és una lí ni a i nterdefi ni da, és un di a a di a, és fer-se gran.

   defineixi educacio: un dels pilars que s’hauria  

       de treballar mes de cara al futur per  

   a construir persones que es relacionin i visquin  

       en societat. crec que actualment l’educacio  

  no esta gaire be. S’ha de potenciar i obrir molt  

      al barri, interconnectar amb la xarxa del voltant. 

 El barri s’ha quedat desconnectat de la realitat  

     social i de l’entorn. Falta molt per fer.
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Roser Peris Ros, Tutora  
de grup-classe de  

l’IES Eugeni d’Ors, Badalona
Sis anys al càrrec 

Pels seus coneixements de la comuni-
tat gitana, quins estereotips segueixen 
persistint al centre?
L’absentisme, el palmeo, el culto com 
a blocs importants. Tenen fama de 
treballar poc, de no voler estudiar, de 
no tenir el recolzament de les famílies 
–tot i que algunes, sí- i que, per això, 
els gitanos tenen un nivell baix. Aquest 
és el gran estereotip. Estem inten-
tant des de dins canviar, perquè ens 
adonem que hi ha grups bons, que hi 
ha joves que si els poses en grups on 
tots són gitanos, la cosa no funciona. 
En canvi, si estan en grups heterogenis 
i amb un reforç com el de la vostra 
Fundació, sí que tiren. En el grups-gue-
tos qualsevol cosa que passa al barri 
repercuteix a les classes i costa molt 
treballar, això s’ha de trencar. Aquest 
canvi l’hem començat treballant la re-
lació entre la primària i la secundària.

Amb quines dificultats es troba el 
centre per tractar la diversitat cultural 
a les aules?
Aquest any ens hem trobat amb un 
primer de l’E.S.O. que té un nivell de 
tercer de primària i, aleshores, hem 
hagut de repartir els alumnes per 
nivells, malgrat que la nostra política 
és fer grups heterogenis. També hem 
apostat per treballar amb projectes i 
això permet disposar de l’ajuda de dos 
professionals a l’aula, cosa que sembla 
que sí està funcionant.
Un problema que tenim és el de l’ab-
sentisme, sobretot entre els gitanos. 
Es tracta d’un absentisme parcial,  
però fa que quan el nen torna, perdi  
el fil. Ens adonem que podrien tirar, 
però que no ho fan. Pel que fa a les 
famílies hi ha que diuen que sí recol- 
zaran, però després no fan res i d’al-

tres amb les quals no tenim proble-
mes, però la majoria no justifica les 
faltes.

En general, com és la relació entre 
“famílies gitanes-centre-alumnes”? 
Problemes i possibles solucions.
Entre les famílies i els alumnes, el 
que diuen els pares va a missa, a 
més ens veuen com a paios i, per 
tant, no com a gent de la seva pròpia 
cultura. Entre les famílies i el centre, 
depèn de les famílies. N’hi ha que 
sempre culpen al profe, vénen al 
centre i ens munten un pollo, però 
després de parlar es calma el tema. 
N’hi ha d’altres que, a les reunions, 
diuen que sí a tot, però desprès no 
se’n recorden. Finalment, la minoria 
vénen honestament.

Com veu l’evolució i el futur del binomi 
escola-gitano?
M’agradaria veure-la més positiva, 
però aquest any ens ha tocat una 
remesa complicada, depèn de l’any. 
És que aquest curs, dos terços de 
primer de l’ E.S.O. tenen un nivell 
baix. Hi ha molts gitanos que valoren 
positivament que hi hagi models de 
referència gitanos, és el que fa falta. 
Tot depèn de la comunitat, però es 
tracta de no esperar, sinó actuar. 

Quina opinió té de la Fundació Privada 
Pere Closa i de la tasca que duu a terme?
Meravellosa. Falten models de referèn-
cia gitanos, per a què els joves s’identi-
fiquin. Desitjo que la Fundació Privada 
Pere Closa continuï la seva tasca 
gratuïta per als joves que hi pertanyen, 
que és molt important.

   defineixi educacio: un dels pilars que s’hauria  

       de treballar mes de cara al futur per  

   a construir persones que es relacionin i visquin  

       en societat. crec que actualment l’educacio  

  no esta gaire be. S’ha de potenciar i obrir molt  

      al barri, interconnectar amb la xarxa del voltant. 

 El barri s’ha quedat desconnectat de la realitat  

     social i de l’entorn. Falta molt per fer.
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Pels seus coneixements de la comuni-
tat gitana, quins estereotips segueixen 
persistint al centre?
El centre, en general, no té una percep-
ció estereotipada perquè políticament 
no és correcte. Un dels prejudicis 
que es manté és que els gitanos no 
tenen interès per l’escola, no ajuden 
suficientment, no els importa el que 
fan aquí. Jo sempre que parlo amb els 
companys, els dic que el problema és 
que nosaltres com a mestres tenim uns 
objectius i les famílies en tenen uns 
altres. Aleshores, com que hi ha tan 
poc contacte, perquè el problema és 
realment la relació entre els uns i els 
altres, xoquen sovint. Jo no he trobat 
encara cap família que em digui “jo no 
vull que el meu fill aprengui a llegir” o 
“no vull que el meu fill sigui el millor”. 
El que passa és que, és clar, també 
s’ha d’entendre que hi ha famílies que 
estan en una situació complicada en 
què primer és menjar o enllestir tot el 
que tenen a casa i l’escola és a més a 
més. Continua existint aquest estereotip 
que les famílies no volen que els seus 
fills aprenguin, que no volen que estudiïn 
i, per això, afirmo que es desconeix la 
cultura gitana, què vol dir ser gitano.  
Estic segura que la majoria no ho saben, 
però en tots pesa el prejudici que els 
gitanos t’enganyaran o et faran això o 
allò altre. És obligació del mestre abaixar 
el llistó, parlar, crear confiança perquè 
una vegada que l’has creada, ja està, 
comences a trencar estereotips. Has de 
ser conscient que ells tenen estereotips, 
però tu també.
Encara hi ha molts estereotips al centre 
i penso que a ningú ens agrada reconèi-
xer això. Els pares estan en una situació 
de debilitat i crec que són els professors 
els que han d’adaptar-se a on són. Tu 

et trobes amb unes possibilitats i amb 
unes dificultats i s’ha d’intentar aprofi-
tar les possibilitats al màxim i reduir les 
dificultats al mínim.

Amb quines dificultats es troba el 
centre per tractar la diversitat cultural 
a les aules?
La primera dificultat és el currículum. A 
tu et donen un de fet i el que sí que és 
veritat és que tu, com a professor, pots 
adaptar-lo a la teva conveniència. A l’es-
cola hi ha diversitat cultural, el problema 
és que la majoria del professorat veiem 
o veuen una dificultat en lloc d’una 
avantatge. La dificultat que hi ha és que, 
moltes vegades, el currículum t’exigeix 
parlar d’un model de família, d’un model 
d’estat, de societat i, aleshores, has de 
tenir clar en què moment pots inserir 
totes aquestes vivències que són interes-
sants pels nens que tens al davant. 
La diversitat requereix el posicionament 
del professor i si considera que és enri-
quidor, li’n traurà profit. No es tracta de 
fer coses específiques per a una cultura, 
però sí no oblidar-se que ells són el que 
són. No cal que l’escola es converteixi 
en gitana si predominen els gitanos 
però sí que, en moments puntuals, els 
nens de diferents cultures han de veure 
representats els seus costums, la seva 
forma de celebrar el Nadal, de casar-se... 
La majoria dels desacords neixen del 
desconeixement. Això és el que passa a 
l’escola, que els professors desconeixen 
la cultura gitana i moltes famílies gitanes 
desconfien d’allò que digui el professor. 

En general, com és la relació entre 
“famílies gitanes-centre-alumnes”? 
Problemes i possibles solucions.
Hi ha molta desconfiança i la millor 
manera és abaixar el llistó i crear ponts 

de confiança. Abordar les famílies, si 
pot ser, a part en els primers contactes. 
El problema és que, de vegades, se’ns 
menja el temps i hi ha professors que 
se senten envaïts en el seu terreny. 
D’aquest contacte directe amb la fa-
mília treus molt de profit, però també 
és veritat que has de saber gestionar 
perquè si aprofites que ve una mare 
i, davant de tothom, li dius el que ha fet 
malament, estàs guanyant una enemiga 
en lloc d’una aliada. Cal que la família 
entengui que la teva funció és aconse-
guir que el nen es trobi el millor possible 
i que, en aquesta tasca, participem tots, 
però hi ha pares que els costa més, de 
la mateixa manera que hi ha professors 
que també els costa aquest apropament 
a la família. No és quelcom negociable, 
és indispensable aquesta bona relació. 
Si els nens saben que tu parles directa-
ment amb la seva família, et facilita molt 
el teu treball. El tema no és fàcil, perquè 
l’escola té unes normes, per exemple, vi-
sites per a les famílies a l’hora de dinar. 
Si el professor no adequa un altre espai, 
podrà entrevistar-se amb molt poques. 
Has de donar facilitats.

Com veu l’evolució i el futur del binomi 
escola-gitano?
Jo sempre ho veig tot molt positiva-
ment. Després de tants anys treballant 
amb gitanos, m’agradaria que algunes 
coses haguessin anat més ràpid, però 
també és veritat que canvis hi ha hagut, 
i molts, en poc temps. 
El futur el vull veure en positiu. Crec 
que l’escola ha d’apostar fort pels nens 
que poden tirar endavant. He de buscar 
maneres per a què cada nen aprengui 
segons el seu ritme fent adaptacions 
curriculars a qui ho necessiti, però 
exigint a qui pot tirar més. El futur 

Def ine i x i  g itano :  Persona que Pertany a un gruP cultural  

      amb unes caracterí stiques Peculi ars, amb uns valors di ferents 

als de la majori a, arrelats i molt marcats que es transmeten 

     des de les famí li es. di fí ci l de defi nir. 

defineixi futur: El futur es hipoteticament cap a on 

    tu vulguis anar, pero la realitat es el present  

i el que tu tens cada dia.
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dependrà molt del posicionament que 
tenen les escoles i com reben als nens. 
L’administració ha de fer una aposta 
forta i proporcionar la millor dotació en 
material i els millors professors que són 
aquells que estan més compromesos. 
L’administració no vol problemes i prefe-
reixen pensar que tots som iguals quan 
no és veritat, no és el mateix ni neces-
sita el mateix un barri que un altre. Has 
de tenir un professorat preparat i amb 
ganes. Les escoles han de tenir una part 
assistencial, és una pena, però és així. Jo 
no puc obviar que si tinc una nena o un 
nen amb unes característiques deter-
minades, hauré de relacionar-me amb 
els pares i saber qui més hi ha al seu 
darrere. S’hauria d’exigir a les persones 
que estan en aquests centres, una sèrie 
de requisits. El major problema que té el 
centre és l’estabilitat dels docents i que, 
més o menys, tots vagin a una.
També m’agradaria dir que els nens 
gitanos no han d’estar en una escola on 
tots exclusivament siguin gitanos, perquè 
repercuteix tot el que viuen al barri. 

Quina opinió té de la Fundació Priva-
da Pere Closa i de la tasca que duu a 
terme?
El Siklavipen Savorença, el projecte 
estrella de la Fundació, està vigent 
i és, malauradament, necessari 
encara. Es necessita, d’una manera 
increíble, suport extern. Hi ha una 
tasca que, com a professors, no 
podem fer malgrat que hi hagi alguns 
que pensen que tot els correspon 
a ells. Es necessita aquesta ajuda 
perquè el professor, a l’escola, no pot 
arribar a tot. 
Una de les apostes fortes ha de ser la 
secundària perquè la primària, d’una 
manera o una altra, es va resolent, 

Def ine i x i  g itano :  Persona que Pertany a un gruP cultural  

      amb unes caracterí stiques Peculi ars, amb uns valors di ferents 

als de la majori a, arrelats i molt marcats que es transmeten 

     des de les famí li es. di fí ci l de defi nir. 

Def ine i x i  eDucac ió :  una cosa és ensenyar i una altra és educar. 

educaci ó és transmetre una sèri e de valors, de  

       coneixements universals que es Poden llegar en l’àmbit de 

la famí l i a i des de l’àmbit soci al, des de la soci etat en general.   

        en la manera matei xa d’ensenyar ja estàs educant. 

però la secundària és terrorífica. La 
primària aposta per uns fonaments 
que poden ajudar a què la secundària 
sigui més fàcil. Jo ara estic treballant 
molt l’hàbit dels deures i si els nens 
es mantenen en aquesta línia, els 
facilites una mica el pas a l’institut on 
moltes feines es fan fora del centre. 
S’ha de treballar molt aquest pas, per-
què encara hi ha mares que a tercer 
de primària, ja et diuen que els seus 
fills no aniran a l’institut. 

Maika Vakero Molina, Tutora  
de grup-classe del CEIP  

Mediterrània, Sant Adrià de Besòs  
Quatre anys al càrrec
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defineixi gitano: Som una etnia, un poble amb unes  

    caracteristiques i uns costums que ens fan  

diferents.

Def ine i x i  futur :  és una mica el que Penses o somies ésser  

         el dia de demà. el futur semPre és futur, Per tant, llunyà. 

jo Prefereixo fixar-me en el Present. 

Quina és l’evolució de l’escolarització 
dels gitanos al seu barri?
Penso que al meu barri hi ha hagut 
una escolarització positiva i impor-
tant, perquè si comparem la situació 
dels gitanos d’aquest barri quan van 
arribar del Somorrostro, actualment 
hem aconseguit una escolarització 
quasi del 100%. Per exemple, el 
meu papa, que va arribar al barri fa 
quaranta anys, m’explicava que en 
aquells temps no hi havia escoles, 
sinó que es van construir barracons. 
Molts pocs nens gitanos estudiaven, 
perquè anar a l’escola no comportava 
una assistència regular ni molt menys 
obligatòria: anava qui volia i qui podia. 
Les classes en els barracons estaven 
repartides pel nombre d’alumnes i 
tenien una mateixa professora per 
diferents nivells. El gitano que fa qua-
ranta anys va anar a l’escola, va anar 
molt poc i va aprendre també relativa-
ment poc. Sé que van haver-hi gitanos 
que després van fer ús de l’escola 
d’adults o de tallers per aconseguir 
l’acreditació formal. El meu pare, per 
exemple, va aprendre electrònica. 
Actualment passa tot el contrari i 
gairebé tots els gitanos de Sant Roc 
van a escola. Malgrat que hi ha nens 
absentistes a nivell total o parcial, 
s’ha aconseguit l’escolarització del 
poble gitano i el pas a secundària. 
També poden accedir a les llars 
d’infants, era impensable fa anys que 
algú que no fos gitano pogués cuidar 
els fills petits d’un gitano. Avui dia 
les famílies gitanes volen, demanen i 
confien poder tenir una plaça en una 
llar d’infants. Si comparem amb els 
no gitanos, és clar que hi ha un camí 
per recórrer perquè el no gitano va a 

la universitat… però el meu poble ha 
evolucionat molt.

Què significa, per a vostè, treballar en 
el seu propi barri/territori per a la millo-
ra de l’escolarització i la transformació 
del concepte d’educació, amb persones 
que han estat companys a l’escola?
Per a mi és molt important treballar 
aquí i, a l’hora, molt esgotador perquè 
no desconnectes. Estàs treballant tot el 
dia, cada dia de l’any i, fins i tot, en un 
dia de festa i a qualsevol lloc coincidei-
xes amb una família que o bé et fan una 
demanda, o bé has d’utilitzar aquell 
moment per apropar-te a ella. Amb el 
temps he après a posar límits citant la 
família un altre dia i en un altre lloc. En 
aquest sentit m’ha ajudat molt el meu 
fill perquè abans, quan vaig començar 
a treballar a la Fundació, estava soltera 
i sense compromisos i em costava molt 
dir “ara no estic treballant”. De totes 
maneres, segueixo vivint la meva feina 
i implicant-me a l’hora de gestionar 
tràmits per als nens o les famílies. Crec 
que conèixer-les m’ajuda a no deixar-me 
entabanar, a saber qui té necessitats i 
qui no i a saber com és cada tipus de 
família. La veritat és que em tracten 
molt bé, totes em reconeixen com a 
gitana i professional i m’ofereixen casa 
seva demostrant la seva confiança. 
No he tingut dificultats per no conèixer 
alguna família o els diferents codis 
culturals perquè, a vegades, amb una 
mirada ens hem entès. D’altra banda 
el meu contacte amb els nens/es del 
projecte en la seva evolució escolar a 
les classes de reforç/ampliació on els 
atenem directament i els ajudem amb 
els deures de l’escola, m’emociona. 
Veig com passa el temps, com alguns 

dels nens amb els quals vaig començar 
a treballar eren això, nens i ara són 
grans. Valoro que compartir estones 
amb els nens, les famílies i els centres 
educatius, és molt important perquè 
incidim en el seu futur i això m’ajuda. 
De vegades és una feina esgotadora 
perquè, com deia abans, m’implico molt 
i m’és difícil posar límits, però la veritat 
és que m’agrada.
És molt important que alguna com-
panya meva de l’escola em digui que 
es penedeix de no haver estudiat i 
treballar com jo, però que al seu fill no 
li passarà. És important haver conegut 
abans a les mares d’ara que, en el seu 
dia alguna era més petita que jo, i ara 
tenen més fills. 

Quines iniciatives aportaria per aconse-
guir la millora de l’escolarització i l’èxit 
escolar de l’alumnat gitano?
Que es fes alguna cosa diferent al que 
ja està fet. M’explico. Si els joves aca-
ben la secundària però després no hi ha 
res més, falta obrir camins. Els graduats 
en secundària són, en resultats, apa-
rentment iguals als joves que no tenen 
títol. Si no tenen una feina, la resta de 
la gent es pensa que tant d’estudiar 
no ha servit per res. Sempre explico el 
meu cas als joves. Després d’acabar un 
cicle cormatiu de grau superior, em vaig 
posar a treballar a la cuina d’una escola 
i les gitanes em deien hay que ver, que 
lástima, tanto estudiar y mira dónde 
está. A mi m’encantava perquè m’hi tro-
bava bé però després, quan vaig fer el 
Postgrau en Mediació i vaig començar a 
treballar a la Fundació Privada Pere Clo-
sa, la cosa va canviar. La percepció dels 
gitanos, fins i tot la de la meva pròpia 
família, va ser molt positiva.
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Def ine i x i  eDucac ió :  l’educació és molt i mPortant. Penso que  

     Hi Ha dos ti Pus d’educaci ó: l’educació i nformal que és  

la que rePs a casa teva, al carrer, veient la televi sió,  

     estàs absorbi nt-la constantment i, desPrés, està l’educació  

formal que és la que et donen a l’escola, a l’ i nstitut, 

      a qualsevol lloc on Pots aPrendre. 

defineixi gitano: Som una etnia, un poble amb unes  

    caracteristiques i uns costums que ens fan  

diferents.

Def ine i x i  futur :  és una mica el que Penses o somies ésser  

         el dia de demà. el futur semPre és futur, Per tant, llunyà. 

jo Prefereixo fixar-me en el Present. 

Per això penso que s’haurien de crear 
alguns cursos que permetessin els 
joves gitanos tenir una formació ràpida 
que els obrís les portes per accedir a 
tot un ventall de professions i poder 
treballar al barri. Conserges, cansala-
ders i pastissers en algun gran magat-
zem de la ciutat, ajudants de farmàcia, 
netejadors d’alguna escola, informàtics 
a l’ambulatori… la imatge dels gitanos 
que estudien i arriben a treballar es 
faria real.
També es podria treballar més amb 
el professorat per ajudar-los en el seu 
coneixement de la cultura gitana.
Una altra iniciativa seria donar més fa-
cilitats a les famílies que veritablement 
ho necessiten perquè, sembla una xim-
pleria, però hi ha qui no pot comprar els 
llibres de text i qui pateixen en aquesta 
situació i estan en desigualtat són els 
nens. Ara tot es complica molt més a 
causa de la crisi econòmica que vivim. 
Hi ha famílies que no tenen diners per 
deixar els seus fills al menjador de l’es-
cola i haurien d’ajudar-les perquè els 
nens es quedessin a dinar i, així, ens 
asseguraríem que no faltessin a la tarda 
i que, a més, rebessin una dieta equi-
librada i completa. No estic dient que 
s’hagi de donar beques a tothom, però 
sí a aquell que ho necessita. Potser 
podria gestionar-se de manera que la 
família pogués donar a canvi un servei 
a l’escola, per exemple, encarregar-se 
de la neteja del pati o de les aules.

Tres desitjos pel futur.
Desitjo que el meu fill arribi a ser 
quelcom important o, com a mínim, 
que acabi d’estudiar batxillerat. Jo 
faré tot el possible perquè sigui feliç, 
però vull que ell estudiï i s’esforci.

També desitjo que molts dels gitanos 
que tenim al projecte, aconsegueixin 
una titulació o un bon lloc de treball.
I, finalment, que la tasca de la Fun-
dació continuï per molts anys perquè, 
tot i que de vegades penso que no 
val la pena tant d’esforç, després me 
n’adono que si no existíssim no hi 
hauria cap entitat gitana que ajudés 
els nens/es i famílies en el terreny de 
l’educació. També m’agradaria que 
altres entitats del barri poguessin 
treballar amb gitanos en temes com la 
inserció laboral, habitatge, etc.

Quina opinió creu que tenen els veïns 
del barri on treballa de la Fundació 
Privada Pere Closa i de la tasca que 
duu a terme?
Penso que, en general, els veïns del 
barri tenen una bona opinió i puc dir 
que, com som propers –fem entrevis-
tes a un bar, al carrer, en un banc de 
la plaça-, tenim contacte amb molta 
població, malgrat que hi haurà qui no 
ens conegui. A vegades la gent confon 
el nostre paper i és per això que s’ha 
donat el cas d’haver de negar l’ajuda a 
famílies que no són del projecte i que ens 
demanen quelcom que no podem fer. 
És evident que no podem arribar a tot-
hom i que no tenim una vareta màgica.

Fo
to

gr
afi

a:
 E

va
 P

ar
ey

Marisol Flores Fernández, Tècnica del 
projecte Siklavipen Savorença  

(Educació amb Tothom) i membre de la  
Fundació Privada Pere Closa

Badalona Sud
 Nou anys al projecte
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Quina és l’evolució de l’escolarització 
dels gitanos al seu barri?
És cert que els darrers anys s’havia 
produït un deteriorament important 
dels centres educatius del barri com 
a resultat de complexos processos de 
convivència, urbanístics i d’habitatge. 
Aquests processos van comportar la 
“guetització” dels centres amb un 
alumnat que representava única-
ment una part minoritària – i la més 
carenciada- de la població escolar 
del barri. 
Hores d’ara això està canviant. L’es-
forç fet fins ara és molt positiu, però 
no definitiu. Cal destacar que el nivell 
educatiu de Sant Cosme a l’any 2003 
era dels més baixos de Catalunya. 
L’èxit en la reducció de l’absentisme, 
en la normalització de les aules, en 
la continuïtat dels estudis o la realit-
zació d’estudis postobligatoris és un 
premi al treball col·lectiu. 
Dins dels gitanos del meu barri exis-
teix molta diversitat i moltes famílies 
que volen un futur millor per als seus 
fills i són conscients que l’escola pot 
ser el mitjà per aconseguir-ho.
El fet de tenir al barri un centre que 
acull només a nois i noies gitanos 
no pot considerar-se un èxit, però 
l’adquisició de les competències bà-
siques, l’augment del nivell educatiu, 
de l’ordre i l’adquisició de normes 
conductuals, de fomentar i crear 
nous vincles copçant la responsabili-
tat dels pares i les mares en aquest 
procés educatiu és fruit de la tasca 
conjunta entre els mestres, els pro-
fessionals externs i les famílies. Tota 
una primera part aconseguida....
Encara queden moltes famílies i ve-
ïns representatius que desconfien de 
la tasca que es desenvolupa als cen-

tres educatius del barri, però és evi-
dent que estem creixent, que estem 
en el camí correcte i que, per moltes 
pedres que ens hi trobem seguirem 
caminant amb un somriure donat que 
els nostres alumnes i moltes de les 
seves famílies s’ho mereixen.

Què significa, per a vostè, treballar en 
el seu propi barri/territori per la millora 
de l’escolarització i la transformació 
del concepte d’educació, amb persones 
que han estat companys a l’escola?
De vegades penso que és una oportu-
nitat de continuar creixent com a co-
munitat, com a persona i naturalment 
com a professional però, en termes 
generals, crec que és una experiència 
molt positiva, tot i que, si tens una 
errada, la tens a casa teva i això es un 
handicap que  
té molt de pes. 
Faig més feina de la inherent al meu 
càrrec, però fer de pont entre els dife-
rents professionals i serveis i les famíli-
es, entre els veïns i veïnes, poder crear 
lligams amb d’altres veïns del municipi 
i mostrar l’altra cara per col·laborar 
en la transformació del meu barri, 
crec que és un repte important que no 
podria haver deixat passar. Però tot té 
el seu temps i s’ha de dir que tot té un 
inici i un final.....Mai he cercat el reco-
neixement però, de vegades, penso: 
com estarien les coses si no hi hagués 
un Pla d’Entorn o la Llei de Barris i tots 
els professionals que els configurem?
Cal mencionar i donar-li molta im-
portància al fet de ser membre de la 
comunitat ja que facilita enormement 
el diàleg, el poder parlar d’una forma 
més propera, de facilitar la comuni-
cació, malgrat que això no garanteix 
l’èxit. Els compromisos entre els 

diferents professionals i les famílies 
i/o els alumnes s’han de dur a terme 
conjuntament i el promotor escolar no 
és el responsable dels pactes, no és 
qui dóna l’ajut, és una peça més de 
l’engranatge i, de vegades, costa molt 
fer-ho entendre.
En definitiva, tinc el recolzament de 
moltes famílies, estic treballant a casa 
i formo part d’un equip de persones 
que saben que el meu barri, amb un 
esperit de lluita molt viu, té moltes 
oportunitats, però cal fer-les visibles 
cada dia i posar-les a l’abast no només 
dels infants i adolescents gitanos, sinó 
de tota la comunitat veïnal.

Quines iniciatives aportaria per aconse-
guir la millora de l’escolarització i l’èxit 
escolar de l’alumnat gitano?
L’oportunitat de futur és l’educació.  
Cal millorar el sistema educatiu, formar 
específicament als professionals en 
l’atenció a la diversitat que tindran a 
les aules de barris com el meu. Cal 
fomentar, des dels poders polítics, més 
polítiques socials arrelades al treball 
socialcomunitari. Cal preveure una 
inversió econòmica important, a fons 
perdut per a una dècada com a mínim, 
per garantir el recolzament a les  
noves generacions. 
Cal que els propis gitanos deixem de 
fer discursos utòpics i comencem a 
sumar les nostres forces. No hem de 
perdre el que som, hem de guanyar el 
que volem ser. 
Si volem viure amb qualitat i tenir un 
pes específic, com la minoria ètnica 
més important del territori espanyol, 
hem de crear xarxes, serveis, recursos 
des dels propis gitanos. Hem de preparar 
al nostre jovent i, per això, cal que vagin 
a escola. 94

defineixi gitano: crec que no es pot definir gitano 

   amb una frase o, simplement, amb una paraula. pot 

tenir molts significats depenent de les vivencies  

   personals de cada un de nosaltres i la relacio 

amb el nostre entorn mes immediat, amb la nostra 

   familia, amb els veins del barri, amb l’escola... 

personalment, considero que es mes que un orgull 

   ser gitano pero, encara mes, poder manifestar-lo. 

es mes que un significat o una filosofia de vida, es 

   ordre, es respecte, son valors, es la familia. Ser 

gitano o gitana es mes que un privilegi.
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Miguel Angel Franconetti Andrade, 
Tècnic del Programa de Promoció 

Escolar, del Departamet d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, amb la 

col·laboració de la Fundació Privada 
Pere Closa i, membre de la Fundació 

Privada Pere Closa
Quatre anys al càrrec

Tenim el reconeixement del nostre 
poble, tenim els mateixos drets, però 
no volem tenir les mateixes obligaci-
ons. El futur és incert, però si existeix 
la crisi, la globalització, l’escalfament, 
les noves tecnologies, l’art, la música, 
els idiomes (entre ells els nostre, el 
Rromano) i la política hem d’entendre 
que els nostres nens/es no estan 
fora d’aquest futur i si no tenim les 
mateixes eines, sempre estarem sota 
el paraigües de la dependència i les 
afinitats dels governants.
Malauradament la meva mare no sa-
bia llegir ni escriure quan ens portava 
a escola. El meu pare treballava en 
hotels i intentava defensar-se en tres 
idiomes per mantenir la feina. El meu 
avi cada nit ens feia comptar el calaix 
del negoci familiar i portar-li els núme-
ros. Quan tots els nens jugaven, els 
meus germans i jo ajudavem a aten-
dre el negoci. L’escola era el nostre 
espai de convivència, d’aprenentatge, 
de joc, d’intercanvi...
Crec que el fet d’anar a l’escola no pot 
ser un dret per als infants, ha de ser 
una obligació per als pares.

Tres desitjos pel futur.
Futur a llarg termini: arribar a vell i 
tenir una gran família i poder fer xerra-
des sobre la vida amb els meus néts.
Futur a mig termini: si el temps i els 
diners acompanyen fer la volta al món, 
l’Àfrica, l’Índia, Nova Zelanda, el Tibet, 
Cuba, Perú, la Patagònia,...
Futur immediat: si tots els protagonis-
tes desenvolupem bé el nostre paper....
Poder veure com alguns dels joves del 
meu barri obtenen un títol universi-
tari i, així, traslladar el testimoni per 
continuar la feina amb les generacions 
futures.

Quina opinió creu que tenen els veïns 
del barri on treballa de la Fundació 
Privada Pere Closa i de la tasca que 
duu a terme?
De vegades alguns nens pregunten 
qui és en Pere Closa o qui és el pro-
motor per demanar recolzament....és 
divertit!!!
Penso que positiva, que tenim una 
molt bona imatge però no podem 
donar resposta a totes les deman-
des que ens plantegen. Crec que 
demanen més d’allò que podem fer, 
però que estan molt satisfets d’allò 
que hem aconseguit entre tots i que 
recolzen la nostra figura, el nostre 
projecte i que són conscients que, 
sense el seu compromís, no es podria 
materialitzar la feina quotidiana que 
desenvolupem.

Def ine i x i  eDucac ió :  Pot ser l’eina que Ha de contribuir 

    a què els gitanos i gitanes surtin dels Processos 

de marginalitat i d’exclusió i també l’eina Per viure i 

    conviure en Harmonia. és a més, el sistema Per donar a 

conèixer la cultura gitana i minvar els estereotiPs 

    i els Prejudicis, Però s’Ha d’utilitzar, s’Ha de creure en 

ella i treballar Per a què arribi i sigui entesa Per totHom 

     com el que és: la clau d’accés al món. Pot ser 

finalment, la clau que obri la Porta del futur, 

     malgrat que no tots els gitanos ni totes les 

gitanes considerin que així sigui.

defineixi gitano: crec que no es pot definir gitano 

   amb una frase o, simplement, amb una paraula. pot 

tenir molts significats depenent de les vivencies  

   personals de cada un de nosaltres i la relacio 

amb el nostre entorn mes immediat, amb la nostra 

   familia, amb els veins del barri, amb l’escola... 

personalment, considero que es mes que un orgull 

   ser gitano pero, encara mes, poder manifestar-lo. 

es mes que un significat o una filosofia de vida, es 

   ordre, es respecte, son valors, es la familia. Ser 

gitano o gitana es mes que un privilegi.
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Def ine i x i  futur : 

futur.. . . i ncertesa.. . Però amb molta esPerança i confiança.

    futur Podri a ser que la famí lia de l’antonio cregui que  

el seu fill arribarà a ser metge, que l’angelita aconsegueixi  

    ser mestra, que el jacob Pugui fer econòmiques i que una 

gran majoria dels nois i noies que avui dia estan als  

    Projectes de la fundació Pri vada Pere closa faci n realitat  

els seus somnis.

futur és PreocuPació, Probabi litats, l’alternativa al Passat.  

    el futur també Pot ser com la carta als reis mags, Però 

adreçada als Polítics. confiar i creure en les Possibilitats 

    de treball de tots i totes els/les Professionals, siguin 

o no gitanos, que cada dia s’aProPen als nostres barris Per 

    tal d’omPlir la motxilla dels nois i noies dels barris més 

desfavorits socialment, no és suficient.

futur és Potser, el major rePte de tots. Però no servirà  

    de res si nosaltres, com a Poble, no som caPaços  

d’aProfitar el futur que aquest Present està donant  

    als nostres infants i adolescents.

futur és el nostre temPs, la nostra oPortunitat.
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