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DEFI NE IX GITANO: ÉS UNA ÈTNI A, UNA FORMA DE VIDA DI FERENT  

           A LA RESTA, QUE TÉ LES SEVES PRÒPI ES ARRELS, LA SEVA 

FORMA DE VIDA I LA SEVA PERSONALITAT.

D E F I N E IX FuTur: PODER FER ALLÒ QUE TU VOLS  

        A LA VIDA I SENSE QUE NI Ngú ET PUgUI DI R AI xÒ  

Sí O AIxÒ NO. Defineix educacio: Formar les persones,     adquirir coneixements que serviran,  

     en un futur, per viure.

Quin títol has obtingut?
El de Tècnic Superior en Documentació 
Sanitària.

Què ha significat per a tu obtenir  
aquest títol?
Poder obrir-me pas en el món pro-
fessional i poder treballar d’allò que 
m’agrada.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Depèn de l’ambient, del tipus de barri 
on visqui, de la gent que l’envolti. Si 
t’ajuden, sí és fàcil.

Dificultats amb què t’has trobat.
Que, de vegades, has d’anar en contra 
de la gent. Tu estàs estudiant i la resta 
va a la seva.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Que nosaltres mateixos fem veure a la 
gent que no tothom és igual, no tothom 
fa les mateixes coses, que cada perso-
na és un món i que hi ha de tot. Ara que 
estic treballant, la gent parla igual.

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
En general bé, malgrat que hi ha gent 
que li és igual, que no t’ho reconeixen. 
Pensen: “Molt bé, has estudiat”. Crec 
que la recompensa és per a qui estudia.

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin les 
coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Donar exemple, motivar la gent que 
està estudiant, fer veure que hi ha 
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Isaac Carmona Bermejo, 20 anys
Sant Roc, Badalona 

IES Barres I Ones
Centre d’Estudis Catalunya

DEFI NE IX GITANO: ÉS UNA ÈTNI A, UNA FORMA DE VIDA DI FERENT  

           A LA RESTA, QUE TÉ LES SEVES PRÒPI ES ARRELS, LA SEVA 

FORMA DE VIDA I LA SEVA PERSONALITAT.

Defineix educacio: Formar les persones,     adquirir coneixements que serviran,  

     en un futur, per viure.

més coses a la vida que no estar fent 
voltes pel carrer...

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
D’una banda la tradició. Veuen els 
pares o familiars que no continuen 
estudiant i segueixen aquest exemple, 
en lloc de fixar-se en d’altres que sí 
continuen estudiant. D’altra banda 
els centres. Crec que alguns instituts 
es renten les mans i no es fixen en 
aquells grups que tenen més dificu-
tats, pensen que ja s’ho faran i ense-
nyen a tots de la mateixa manera.  
Tot depèn de l’institut i del tipus de 
professor.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ara estic treballant a l’arxiu d’un 
hospital i m’agradaria dedicar-me i 
treballar d’infermer.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
El que ells volguessin mentre sigui 
quelcom de profit i els serveixi el dia 
de demà. Sobretot que estudiïn.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, sempre, sobretot quan vaig co-
mençar el batxillerat. Volia fer-lo, però 
estava desanimat, perquè les coses 
no m’anaven gaire bé. M’han ajudat 
molt a arribar on sóc ara.   

Fo
to

gr
afi

a:
 E

va
 P

ar
ey

013-028_JOVES AMB FUTUR_Exits_(14-Azul)_A4.indd   15 10/2/10   05:14:07



Quin títol has obtingut?
El de Tècnic Superior en Integració 
Social.

Què ha significat per a tu obtenir 
aquest títol?
Bé, doncs, no sé. Satisfacció, però, 
m’he quedat curt amb aquest títol  
i aspiro a quelcom més. A veure, estic 
content però, no sé, no m’acaba  
d’omplir. Em fa falta estudiar alguna 
cosa més per completar-me.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Jo crec que igual que per a qualsevol 
altra persona. Per què és fàcil estudiar? 
Jo crec que té molt a veure amb la 
teva família i també depèn amb qui 
et relaciones. Jo no he tingut cap pro-
blema però, per exemple, a les nenes 
els costa més anar a l’institut perquè 
no les deixen i, això, sempre és una 
dificultat. Malgrat tot, si realment el 
nen/a vol estudiar i seguir estudiant, 
ho farà. El factor econòmic també 
dificulta, però per això estan les uni-
versitats públiques i les beques. Sigui 
d’una manera o d’una altra, penso 
que qualsevol gitano que vulgui 
estudiar, encara que la seva família 
s’oposi, ho farà. El voler és poder.

Dificultats amb què t’has trobat.
Em desmotivava perquè estava fent 
Integració Social i no era el que jo 
m’esperava. Ho vaig voler deixar en 
moltes ocasions. No m’agradava el que 
estava estudiant, perquè no era el 
que jo buscava, però al final aquí  
estic amb el meu títol. Mai m’he sentit 
incòmode ni he tingut cap dificultat:  
ni amb la família ni amb els companys 
ni amb ningú.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Estudiar. A veure, estudiar una altra 
cosa, pensar-m’ho millor. No posar-te 
barreres, perquè jo me les vaig posar. 
Jo volia fer magisteri, però no volia 
fer la selectivitat perquè em feia por. 
Aleshores vaig fer el cicle, però no 
m’agradava i no anava content. Tinc 
aquesta espina clavada, em falta 
quelcom i per eliminar-la haig d’estar 
content amb mi mateix. 

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Bé, contents, orgullosos. Per ells no 
vaig deixar d’estudiar, perquè era  
com si els anés a decebre. A mi em 
deien: “Tu ets el Juan.  
El teu pare em parla molt de tu”  
o la meva àvia comentava: “Aquest  
és el meu nét i va cap a mestre”. 
La societat majoritària ho veu bé:  
“Ah, estàs estudiant? Ets l’únic que  
conec”. I és que no he trobat cap  
dificultat convivint amb la comunitat 
paia, més aviat se sorprenen però  
en positiu i no en negatiu.

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin  
les coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Quants més gitanos estudiem, millor. 
També necessitem referents per a les 
generacions que ens segueixen, que 
puguin veure que estudiar no és res 
estrany, que nosaltres ho hem fet i 
estem contents. I, a veure, és difícil 
perquè a la nostra cultura no hem 
valorat l’educació i els nens diuen a les 
seves mares que no volen estudiar i, 

Defineix gitano: No se, es dificil (riu). Una  

      persona que te la seva cultura, que es  

diferent pels seus valors. sentir-se gitano,  

     el sentiment.

DEFI NE IX FuTur: EDUcAcIó, PER A MI EL FUTUR  

ÉS EDUcAcIó. FORMAR-SE ÉS EL PRI MER I ESSENcI AL PER  

    cONSTRUIR-TE UN FUTUR. EN EL FUTUR EM VEIg TREbALLANT  

 EN QUELcOM QUE M’OMPLI. JO cREc QUE hAIg DE  

     cONTI NUAR ESTUDI ANT PER A QUÈ EL MEU FUTUR SIgUI cOM  

  JO VULL, PER cONSTRUIR EL MEU FUTUR.

 16
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Juan José Gómez Heredia, 22 anys
La Mina, Sant Adrià del Besòs

IES Fòrum 2004
IES Eugeni d’Ors

amb dotze, tretze o catorze anys, dei- 
xen l’institut.
L’educació és la base de totes les cul- 
tures i, malauradament, a la nostra no 
li donem aquest valor. No s’hauria 
de donar tanta importància a que un 
gitano ha estudiat. Que no s’hagues-
sin de fer reportatges sobre gitanos 
amb títols universitaris, perquè seria 
ideal que això fos completament 
normal, quotidià. Oi que no li fan una 
entrevista a un paio que sigui metge? 
(riu) Doncs això. Què puc aportar jo? 
Doncs, no ho sé. Potser ésser un refe-
rent, que és important, pels nens que 
estan estudiant. Ésser una motivació, 
no sé, que segueixin el meu exemple.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Les nenes quan creixen, ja les veuen 
com dones i a alguns pares no els 
agrada l’escola per si de cas troben 
xicot. Però és que poden trobar-ne un 
al carrer  o quan estan en el culto!. Amb 
catorze o quinze anys tenen la possi-
bilitat d’escollir, de decidir. A més, si 
volen deixar d’estudiar, ho fan, perquè 
saben que no els diran res, saben que 
poden escollir, malgrat que després 
es penedeixen molt. En aquesta edat 
s’avorreixen al col·legi, estan pendents 
d’altres coses i després se n’adonen 
que els fa falta un títol per a qualsevol 
treball. 
Els centres educatius no tenen res a 
veure en aquesta situació, són els 
nens que, a aquesta edat i amb el seu 
poder de decisió, diuen: “Vull, puc i 
deixo d’estudiar”. També és cert que 
alguns abandonen els estudis per 
raons econòmiques, però si no puc 
pagar-me una universitat privada, me 
n’hi vaig a una de pública.

DEFI NE IX FuTur: EDUcAcIó, PER A MI EL FUTUR  

ÉS EDUcAcIó. FORMAR-SE ÉS EL PRI MER I ESSENcI AL PER  

    cONSTRUIR-TE UN FUTUR. EN EL FUTUR EM VEIg TREbALLANT  

 EN QUELcOM QUE M’OMPLI. JO cREc QUE hAIg DE  

     cONTI NUAR ESTUDI ANT PER A QUÈ EL MEU FUTUR SIgUI cOM  

  JO VULL, PER cONSTRUIR EL MEU FUTUR.
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DEF INE IX  EDucAcI ó: LA bASE DE QUALSEVOL cULTURA,  

      EL QUE ÉS ESSENcIAL I PRI MORDI AL A QUALSEVOL cULTURA.  

JO LA VEIg MOLT I MPORTANT.
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Jo vull dedicar-me a l’ensenyança,  
vull ser professor, però ara treballo 
com a mediador intercultural a la  
Fundación Secretariado Gitano.  
A veure, m’agrada el que faig, però  
en un futur m’agradaria dedicar-me  
a una altra cosa.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
El que ells volguessin: rics, feliços (riu). 
Feliços amb el que estiguin fent i feli-
ços laboralment. Arquitectes! (riu). No 
ho sé, és dir per dir. El que ells vulguin. 
Els dono aquest dret, perquè si escu-
llen el que volen ser, estaran contents. 
Em faria il·lusió que estudiessin i jo els 
encaminaré per a què ho facin, tinguin 
algun títol i la seva vida sigui més 
fàcil. Si tens algun títol, aleshores pots 
buscar feina.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, i molt, la veritat. Jo sempre dic que 
li dec molt a la Fundació Privada Pere 
Closa. Vaig començar amb deu anys  
i sempre m’ajudaven amb els deures, 
amb el tema beques i em proporcio-
naven recolzament moral. Quan les 
meves notes baixaven, em motivaven 
molt tant ells com a l’institut.  
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Quin títol has obtingut?
El de Tècnic en Gestió Administrativa 
i, ara, el de Tècnic d’Estètica Personal 
Decorativa. També he fet cursos de 
depilació làser i l’última tècnica per a 
la coloració de les ungles, tractaments 
corporals per aprimar-se, tractaments 
facials...

Què ha significat per a tu obtenir 
aquests títols?
Et fa ser millor persona. Et fa anar avan-
çant. Tenir una feina, poder treballar, 
no haver d’anar al mercat. Poder tenir 
un pis. El fet de tenir els meus títols 
m’ha permès treballar en quelcom que 
m’agrada. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Sí, és fàcil, tens moltes ajudes. Però 
a casa no és tan fàcil. Jo perquè he 
tingut a ma mare que sempre m’ha 
donat el seu suport, però no és fàcil. 
Les mares gitanes són més tancades 
i en el moment en què et veuen a 
l’institut et treuen, perquè diuen que 
“ja està bé d’anar tant amb els paios”. 
Ma mare sempre m’ha dit: “Estudia, 
estudia”.

Dificultats amb què t’has trobat.
M’he trobat amb les enraonies de la 
gent. Quan estàs treballant ho valoren, 
però quan estàs estudiant, no. Dubten 
que et serveixi.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
El suport que doneu és molt gran. Tu 
saps el que em vàreu ajudar amb les 
matemàtiques. Sense vosaltres jo 
l’E.S.O. no l’hagués acabat mai, m’ha-

DEFI NE IX EDucAc Ió :  QUELcOM QUE ET FORMA cOM A PERSONA.

 18

Defineix futur: Crec que va tot lligat. esser gitana  

    i tenir una educacio t’obre portes per al futur.
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DEFI NE IX EDucAc Ió :  QUELcOM QUE ET FORMA cOM A PERSONA.
DEFINE IX GITANO:  QUELcOM QUE NO 

          SÉ ExPLIcAR. hO PORTES A DI NS I  

   ÉS EL QUE ET FA SER DI FERENT ALS 

            ALTRES.

Sheila López Santiago, 21 anys
Sant Joan Baptista, Sant Adrià de Besòs

 IES Manuel Vázquez Montalbán
IES Rambla Prim

gués posat a treballar. A mi em vau 
motivar i em va servir molt el model 
de referència positiu de la mediadora 
de la Fundació. Jo volia ser com ella, 
m’esforçava perquè veia a on estava 
i tot el que sabia. Fins que, de tant 
estudiar, em va acabar agradant. Crec 
que quan et formes, encara que esti- 
guis treballant, t’agrada. És de nit i 
has de llegir per poder-te dormir!  
La formació m’ha realitzat com a per- 
sona.

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La família de ma mare molt bé, em 
van donar molt de suport, veuen molt 
bé que estudiï. La del meu marit és 
diferent: veuen bé que estudiï, però 
millor que treballi. Pensen que per a 
què s’ha d’estudiar tant, si després 
acabaràs fregant. 

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin  
les coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Que com a mínim les nenes estudiessin 
l’E.S.O.. És una llàstima que no s’ho tre-
guin. Jo crec, tot i que no estic segura, 
que puc aportar el meu exemple per 
haver estudiat.

Quines creus que són les causes per 
les quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Els nens són més vagues, ho tenen  
tot més fàcil. Les nenes, perquè deixen  
el centre, ja sigui pels pares o per 
elles mateixes. No ho haurien de fer.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
M’agrada treballar d’esteticista que és 
a què em dedico.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
Vull que arribin al més alt, que no els 
falti de res, que ho tinguin tot.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
A nivell acadèmic, moltíssim. També 
motivant-me i animant-me. Quan es-
tava fent de monitora va ser fabulós, 
perquè em motivava el doble per 
poder ensenyar-los i estar amb ells.
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Quin títol has obtingut?
A part de l’E.S.O., un títol d’Oficial de 
Perruqueria.

Què ha significat per a tu obtenir  
aquest títol?
Tenir alguna cosa a la vida, una  
cosa a què dedicar-me i no acabar 
treballant a una botiga de roba  
-que no m’agradaria gens- perquè 
segurament seria l’única sortida.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Jo crec que és igual que per a la  
resta de persones, però si és veritat  
que segons el barri o la família hi ha  
persones que ho tenen més difícil,  
encara que aquest no és el meu  
cas. Els meus pares em van recolzar  
des del principi però hi ha joves  
que no tenen aquest recolzament en  
els estudis o no poden continuar  
estudiant per manca de diners.

Dificultats amb què t’has trobat.
Vaig tenir dificultats econòmiques i 
em vaig haver de posar a treballar 
per poder pagar-me els estudis de 
perruqueria. Per part dels companys 
d’estudi, dels centres i professors  
i de la família jo no he trobat cap difi-
cultat. Sí que va haver un moment  
a la secundaria obligatòria que ho  
volia deixar, no volia continuar estu-
diant però la meva família i vosaltres 
em vau treure aquesta idea del cap. 
Quan era més jove no volia estudiar, 
però ara m’agradaria haver fet magis-
teri o un cicle per treballar amb nens  
i nenes petits a una escola bressol, 
per exemple. Ja sé que per estudiar 
sempre hi ha temps, però hauria de 
deixar de treballar a jornada completa 

ara que ja he començat. Sí que és 
veritat que quan arribes a una certa 
edat, veus més la necessitat d’estu-
diar. No sé, potser m’ho pensaré.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Molts joves haurien de canviar la se- 
va actitud, no els agrada estudiar i 
pensen que els estudis no serveixen 
per a res quan realment són necessa-
ris per a un futur. També penso que 
els pares que no volen que els seus 
fills/es estudiïn estan equivocats, no 
té cap sentit no fer res a la vida. Jo 
els diria que estudiar és necessari per 
arribar a aconseguir coses a la vida.  

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva família ho veu bé i la resta 
de gent que m’envolta, gitanos o no, 
també m’han recolzat. He arribat a 
obtenir un títol, treballar en allò que 
he estudiat i que m’agrada i espero 
en un futur pujar esglaons i arribar  
a tenir el meu propi negoci.

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin les 
coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Home, a mi m’agradaria trobar més 
gitanos treballant i estudiant, anar al 
metge i que aquest fos gitano/a, per 
exemple, o a la farmàcia i que el far-
macèutic fos gitano/a... M’agradaria 
que la situació dels gitanos canviés, 
que els gitanos estudiessin més i que 
en un futur hi hagi molts amb estudis 
per aconseguir més reptes a la vida. 
Jo penso que podria ajudar a canviar  20

DEF INE I X  EDucAc Ió : LA QUE ET DONEN QUAN ESTàS ESTUDIANT  

        O A cASA O VOSALTRES MATEIxES, TOT I NFLUEIx UNA MI cA.

DEF INE I X  FuTur :  JO EM VEIg AMb EL MEU PROPI               

            NEgOcI, UN hOME AL MEU cOSTAT I ELS MEUS FILLS.
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Mª José Caballero Contreras, 20 anys
La Florida, l’Hospitalet de Llobregat

IES Eduard Fontserè
Acadèmia Mikel & Silvino

de pensament i fer veure la necessi-
tat  de tenir un títol per arribar a ser 
algú. Per exemple, podria parlar amb 
els meus cosins i cosines per expli-
carlos la meva experiència, que jo tam- 
bé vaig tenir problemes i dificultats 
però ara estic aquí treballant del que 
vull i del que m’agrada. A més, podria 
ajudar-los per a què ells/es també ho  
puguin aconseguir. Podria servir 
d’exemple. 

Quines creus que són les causes per  
les quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Pels diners. A vegades no tenen prou 
per poder comprar els materials o  
per poder fer un curs, com vaig fer jo,  
o una carrera. Són molts cars. 

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ja sóc perruquera i em vull dedicar  
a això però, com ja he dit, amb la  
possibilitat algun dia de ser mestra  
de nens petits. 

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
M’agradaria que estudiessin el que ells 
volguessin, però estudiar alguna  
cosa. Jo els recolzaria, insistiria i faria 
tot el possible per a què tinguessin  
alguna cosa tant si fos nen o nena. 
Avui dia si no estudies res, què ets? 
Res, no ets res. Treballar de què?  
No podries. Fins i tot, només amb  
el graduat d’E.S.O. no fas res i no 
ets res. Conec a molta gent que està 
treballant i haurien de tenir el gra- 
duat i no el tenen. A part del graduat 
s’ha de tenir alguna cosa més. 

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí que m’he sentit recolzada. Per  

una part econòmicament, ja que la  
Fundació em va facilitar una beca  
de la Caixa Catalunya i després, so-
bretot, per vosaltres, per les vegades 
que m’heu trucat per parlar amb mi... 
La veritat és que agraeixo que hagueu 
estat darrere meu, pendents que 
finalitzés els estudis correctament i 
m’insistíssiu.  
A més, quan feia l’E.S.O., el reforç em 
servia molt i us ho agraeixo moltíssim.  

 

Defineix gitano: Un esser huma com qualsevol   

      altre, una persona. No hi ha diferencia.  
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Defineix futur: Penso que els gitanos haurien de 

     trencar moltes barreres i obrir-se horitzons 

mes enlla d’on estan ara. Jo, en el futur, m’agradaria 

    veure’m amb un treball, ben posicionat, amb la 

meva familia, els meus nens i la meva dona.   

Quin títol has obtingut?
Jo vaig estudiar Integració Social i 
em vaig treure el títol d’entrenador 
nacional per la Federació Espanyola 
de Lluita que, a nivell d’hores, el tinc 
reconegut com un Tècnic Superior 
d’Esports. Sóc entrenador nacional  
i seleccionador alhora.

Què ha significat per a tu obtenir 
aquest títol?
A mi el títol, m’ha valgut per enriquir-me 
com a persona i per tenir la possibilitat 
d’optar a un treball en un món laboral 
que cada vegada està pitjor, gràcies a 
que tinc uns petits estudis o una petita 
formació. En el barri de la Mina això  
val molt i la veritat és que ho valoro  
força positivament. El fet d’haver estu- 
diat significa molt tant a nivell professio-
nal com a nivell personal. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar? 
Per què?
Jo parlo des de la meva experiència i 
no és fàcil estudiar. Jo, per exemple, 
no he rebut recolzament de la meva 
família. Tu comences a caminar i 
sembla que recorris el camí tu sol. Sí, 
t’animen els professors, t’anima la 
gent que et coneix... però la gent real 
del teu entorn, els teus cosins, no et 
recolzen i se’m treien les ganes. 

Dificultats amb què t’has trobat.
Jo crec que la major dificultat amb 
què m’he trobat a l’hora d’estudiar 
ha estat els assumptes familiars als 
quals no he pogut fallar: casaments, 
malalties o mort d’un familiar. No sé, 
sembla que ho has de deixar tot per 
complir amb les teves obligacions i 
veus que el món no es paralitza per 
tu. Has d’estudiar perquè tens un 

examen i no importa si el dia anterior 
has estat de casament o vetllant un 
familiar difunt. Quan jo estava es- 
tudiant van passar un parell de des-
gràcies i jo tenia que ser-hi allà, no 
podia deixar la meva família i posar-
me a estudiar.
D’altra banda, crec que la població 
gitana es veu dificultada pel nivell 
acadèmic que hi ha a barris com  
la Mina o Sant Roc. És un nivell tant 
baix que quan una persona es treu  
el graduat i vol estudiar un grau mitjà 
o superior o vol fer la prova de la se-
lectivitat, es troba amb una paret que 
és insuperable perquè el graduat  
que s’obté és fictici, com de consol, 
no és real. Te’l donen per escalfar una 
cadira, per tenir el mínim civisme. 

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
En un principi, el que faria és aconsellar 
a tots els joves que tenen fills i a totes 
les famílies gitanes del barri. Jo el que 
faria seria matricular-los en d’altres 
escoles, fora dels seus barris, per a què 
els nens coneguessin altres realitats 
diferents. 

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Ara que ja he acabat els meus es- 
tudis i estic treballant ho valoren po-
sitivament i em pregunten per què no 
he estudiat més. A la societat paia, 
crec que li estranya que un gitano es- 
tudiï. A mi m’han preguntat: “Però tu 
ets gitano?” No m’ofèn, però sí em 
toca una mica els nassos que pensin 
que un gitano no pot estudiar o que 
no els sembli quelcom normal. Però 
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bé, és comprensible si ens atenem 
als nostres precedents. Per exemple, 
a la meva família som unes setanta 
persones i crec que sóc l’únic que ha 
estudiat alguna cosa més. Malgrat 
tot, suposo que com la meva família, 
n’hi haurà d’altres tant gitanes com 
paies. 

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin les 
coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Jo penso que la cultura i la formació 
haurien d’anar paral·lelament. Que jo 
sigui gitano i tingui la meva cultura,  
no és incompatible per formar-me i 
engrandir-me com a persona i, alhora, 
respectar els meus valors. Què puc 
aportar? Bé, em considero petit per 
aportar (riu). El que sí m’agradaria és 
que la joventut canviés i es conscien-
ciés. La vida s’està posant molt difícil 
i hi ha poques sortides i, si no estàs 
ben format, encara n’hi ha menys. 
La joventut gitana ha de pensar en la 
situació en què es troba i cap a on vol 
anar. Suposo que el que puc aportar 
és el meu exemple, explicar la meva 
experiència. Ja ho intento però no  
és fàcil arribar a la joventut. Tampoc 
és fàcil ser un bon referent, crec que 
has de ser una persona visible en el 
barri i tenir una conducta impol·luta.

Quines creus que són les causes  
per les quals els gitanos deixen  
d’estudiar? 
Jo crec que la causa principal per la 
qual un gitano deixa d’estudiar és  
pel poc recolzament que rep. A veure, 
hi ha casos i casos, però penso que 
la família no consciencia bé els seus 
joves i no els fa veure la importància  

DEF I NE I X  EDucAc Ió :  L’EDUcAcI ó, M’AgRADARIA DEFINIR-LA cOM  

    UNA PARAULA RELAcI ONADA AMb LA FORMAcIó. PER A MI ES DóNA DES  

DE bEN PETIT, NO SOLAMENT DE gRAN. ÉS QUELcOM IMPORTANT,  

     DES DE LES P R I M E R E S  ETAPES, cOM LES PERSONES EDUQUEN ELS  

SEUS FI LLS. PER ExEMPLE, UN gITANO MAI EDUcARà ELS SEUS FI L LS  

     I gUAL QUE UN PAI O, JA QUE EL gITANO EDUcA I ExPLIcA LA 

SEVA cULTURA.
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D E F I N E I X  G I T A N O :  DONcS LA PARAULA gITANO PER SI MATEI xA,  

      ÉS LA DEFENSA D’UNA cULTURA, SObRETOT DEFENSAR UNS VALORS 

MOLT I MPORTANTS. PER ExEMPLE, EL FET DE SER gITANO, 

      cULTURALMENT T’ENgRANDEI x. cREc QUE DI R QUE Sóc gITANO ÉS  

LA DI FERÈNcI A ENTRE UNA PERSONA gI TANA I UNA ALTRA  

      QUE NO hO ÉS. que té la formació, saber llegir, es- 
criure bé, saber parlar català, saber 
expressar-se, poder anar a un lloc i 
entendre el que t’estan explicant. Una 
altra causa que influeix és que el gitano 
sempre ha tingut una forma de vida 
diferent i la seva facilitat de guanyar-
se la vida aquí o allà -gràcies a la seva 
facilitat de paraula- fa que no vegi la 
formació com quelcom necessari.
Pel que fa als centres educatius, crec 
que hi ha dèficits a nivell acadèmic 
i tendeixen a adaptar-se segons els 
barris. Penso que el professorat no 
s’ha d’adaptar al perfil de l’alumne, 
sinó a la cultura i, a partir d’aquí, 
impartir el mateix temari que trobarí-
em en una escola de la zona alta de 
Barcelona. 

A què vols dedicar-te o et dediques? 
A veure, el meu futur laboral no el tinc 
del tot definit, però actualment tre- 
ballo d’educador en el barri de la Mina, 
en un servei de joves. D’aquí a dos 
anys m’agradaria poder habilitar-me 
com a  educador i treballar en algun 
centre de menors o a justícia juvenil. 
És un dels meus objectius, potser 
el podré complir o no... però és cert 
que treballaré de valent i intentaré 
aconseguir-lo.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
No sé, els meus fills seran el que ells 
vulguin... El que sí sé és el que no  
vull: no vull que siguin uns trinxerai- 
res (riu). M’imagino els meus fills tre-
ballant d’administratius, de banquers, 
d’educadors. Però si no ho aconse-
gueixen, no m’agradaria que fossin 
obrers perquè és un treball molt dur. 
Voldria que els meus fills ocupessin 
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un alt càrrec, que tinguessin una res-  
ponsabilitat civil, que trenquessin 
amb la idea que un gitano no pot ocu-
par un alt càrrec com, per exemple,  
un càrrec polític.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
I tant! Em vaig sentir molt recolzat. 
Penso que treballen molt bé el fet de 
tutoritzar-te personalment, acompa-
nyant-te, però sense carregar. Estan 
pendents de tot: llibres i material,  
trà-mit de beques i ajuts, mediació si 
tens alguna dificultat o conflicte amb 
algun professor. Gràcies a la seva 
intervenció els professors t’arriben  
a entendre i et veuen amb altres ulls.  
A més, veient com treballa la Funda-
ció i coneixent-la des d’un altre punt, 
és a dir, després d’haver estudiat,  
jo crec que és un dels millors pro-
jectes, ja que dóna suport als joves 
gitanos que volen canviar les co- 
ses. Penso que una bona formació  
és l’única manera que la comuni- 
tat gitana canviï.
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D E F I N E I X  G I T A N O :  DONcS LA PARAULA gITANO PER SI MATEI xA,  

      ÉS LA DEFENSA D’UNA cULTURA, SObRETOT DEFENSAR UNS VALORS 

MOLT I MPORTANTS. PER ExEMPLE, EL FET DE SER gITANO, 

      cULTURALMENT T’ENgRANDEI x. cREc QUE DI R QUE Sóc gITANO ÉS  

LA DI FERÈNcI A ENTRE UNA PERSONA gI TANA I UNA ALTRA  

      QUE NO hO ÉS.
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Quin títol has obtingut?
El títol de Tècnic en Cures auxiliars 
d’infermeria. 

Què ha significat per tu obtenir aquest 
títol?
Per a mi ha significat moltes coses. 
He après molt tant personalment com 
professionalment. Al tractar amb per-
sones amb més dificultats que tu o, 
a vegades, amb discapacitats aprens 
a escoltar i valorar el que tens. Per 
exemple, tens un resident que no pot 
menjar sol i, al donar-li tu de menjar, 
valores que tu sí tens dos mans i ho 
pots fer sola. T’enriqueix molt com a 
persona i com a professional. A cada 
lloc que he treballat és diferent, no és 
el mateix una residència que un hos-
pital. A mi m’agrada més treballar en 
una residència perquè és més famili-
ar, tots ens coneixem. Tot el món em 
diu que les persones m’estimen i em 
troben a faltar quan no estic perquè 
sóc molt escandalosa! Potser arribo 
i els dic: ”Vinga, a llevar-se! Què fem 
encara al llit?”. Bastant tenen amb el 
que tenen si a sobre no els fas riure.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar? 
Per què?
Per a mi sí ha estat fàcil, perquè la 
meva família em va donar molt de su-
port, sobretot la meva mare. El meu 
pare no tant perquè, a vegades, em 
deia què feia estudiant i anant cap 
aquí i cap allà. 
En general crec que per als gitanos 
no és fàcil. Depèn de la seva família 
i del centre educatiu on estudiï. Si 
aquest nen/a no està de bon grat a 
l’escola, es margina de la resta.
A la meva feina les companyes no em 
reconeixen com a gitana, es pensen 

que sóc andalusa. Jo no els dic que 
ho sóc per no tenir problemes. Quan 
vaig fer les pràctiques d’infermera a 
l’Hospital Esperit Sant, van quedar 
molt contents amb mi, però no van 
poder-me contractar perquè era me- 
nor d’edat. Des que vaig complir els 
divuit anys, els he presentat un munt 
de currículums pensant que em tru- 
carien, però fa uns mesos vaig assa-
bentar-me que no volien contractar 
gitanes perquè donaven mala imatge 
a l’hospital. Em sento molt malament, 
em van fer mal.

Dificultats amb què t’has trobat.
Els dos primers anys de la secundària 
els vaig fer en un centre educatiu en 
què  estava sola, perquè no hi havia 
més gitanos. No m’hi trobava de bon 
grat, no em feia amb els companys i 
els professors no em tenien en comp-
te. Em sentia molt malament i volia 
deixar d’estudiar. Sort que em vàreu 
ajudar a canviar-me al Badalona IX 
on tots els professors em van donar 
suport i estaven pendents de mi. A 
vegades he hagut d’enfrontar-me amb 
la gent que parlava malament de mi 
perquè estudiava i m’he defensat 
tota sola. També m’he sentit com un 
espantall perquè no feia el mateix que 
les noies gitanes de la meva edat.
També penso que els diners són una 
altra dificultat, perquè si no tens el ma-
terial que l’escola o l’institut demanen, 
no et trobes en igualtat de condicions. 

Quines solucions o canvis creus  
que serien oportuns per pal·liar aques-
tes dificultats?
Doncs que el nen/a gitano fes un es-
forç, que s’integrés, que no fes cas del 
que la gent li digués, que s’esforcés  

Defineix educacio: tenir una serie de coneixements  

   per sortir-se’n a la vida, pel dia a dia, per la feina.

   DEF INE I X  G ITANO :  PERSONES cOM TOThOM AMb ALgUNES 

          cARAcTERíSTIQUES cOM QUE TENIM UNA UNIó 

  FAMILIAR FORTA, SOM ALEgRES.. .  
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tats per problemes econòmics i que els 
professors motivessin a estudiar.

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La societat majoritària, bé. La meva 
família molt bé, ells valoren que hagi es-
tudiat. De la resta de persones gitanes 
hi ha qui ho veu bé i hi ha que no, però 
a mi el que m’importa és el que digui 
la meva família i ja està. Si la teva gent 
et dóna suport, tant se te’n dóna el que 
diguin els altres.

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que fossin les 
coses? Què creus que pots fer o apor-
tar tu? 
Que els gitanos estiguessin més in-
tegrats en la societat, que tinguessin 
més estudis i que poguessin accedir  
a totes les professions com la de doc-
tor o advocat. Al capdavall, tots som 
persones.
Jo animo la meva família i dono su- 
port als meus germans per a què es- 
tudiïn. Quan tingui els meus fills també 
els animaré per a què ho facin i que 
siguin algú la vida, que la vida està 
molt malament.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Perquè crec que a l’escola tens una 
relació més estreta amb tothom i 
el pas a la secundària és molt dur. 
Fer-te amb nous nens/es, professors 
i si, a més a més, després arribes a 
casa teva i la teva família no et dóna 
suport, ho deixes. També influeix que 
a la secundària no hi ha tants gitanos 
que continuen estudiant i aleshores  

et sents sol. Quant a les escoles, no 
tots els centres ho fan possible, de- 
pèn de l’institut. Hi ha alguns que 
haurien d’estar més a sobre dels nens, 
motivant-los i donant-los suport.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Sóc auxiliar d’infermeria en una 
residència. He treballat en hospitals 
a les àrees d’urgències, neonatologia, 
radiologia i traumatologia. M’agrada-
ria tenir una plaça fixa en qualsevol 
d’aquests àmbits, perquè porto més 
de quatre anys treballant i encara 
estic fent suplències. 

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
Que estudiessin, que fossin el que vul-
guessin, però que estudiessin. Que com 
a mínim acabin el batxillerat o l’E.S.O.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, perquè quan vaig voler canviar  
de centre em vàreu ajudar i no em 
vàreu deixar sola.

 DEF INE I X  FuTur :  QUELcOM LLUNyà.

Defineix educacio: tenir una serie de coneixements  

   per sortir-se’n a la vida, pel dia a dia, per la feina.

   DEF INE I X  G ITANO :  PERSONES cOM TOThOM AMb ALgUNES 

          cARAcTERíSTIQUES cOM QUE TENIM UNA UNIó 

  FAMILIAR FORTA, SOM ALEgRES.. .  

Antonia Moreno Flores, 20 anys
Sant Roc, Badalona

IES Badalona IX
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entrevistes a joves estudiants (postobligatòria i superiors)++
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