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Def ine i x  eDucac ió :  L’educaci ó és moLt i mportant, són vaLors 

      positi us, és eL respecte, aLLò que es transmet de pares  

a fi LLs per a què pugui n ser persones.

Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
M’ha obert moltes portes laborals i sé 
que tinc un títol que molta gent no té i 
em sento afortunada. Em permet conti-
nuar estudiant, si vull.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No, perquè des de petit no l’eduquen 
per estudiar. Depèn dels pares i com 
aquests entenguin la importància de 
la formació. En el meu cas, els meus 
pares sempre van insistir en què tots 
el meus germans i jo estudiéssim, que 
poguéssim tenir el graduat per tenir 
més facilitats a l’hora de trobar feina, 
que no ens passés com a ells. I això és 
el que vaig fer. Vaig acabar i aprovar 
l’E.S.O.... el batxillerat no em va fer 
tanta gràcia i em vaig posar a treballar.

Dificultats amb què t’has trobat.
No poder pagar-me els estudis que 
he volgut fer. Perquè, és clar, és molt 
difícil treballar i estudiar alhora i no 
podia deixar la feina. Després d’acabar 
l’E.S.O. m’hagués agradat fer algun 
cicle i cursets, però valien molts diners 
i treballant tampoc tenia temps.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Més ajudes econòmiques als estudi-
ants, que ajudin aquell que vol estudiar. 
És molt injust no poder estudiar, perquè 
no tens diners.

Com veu la teva comunitat el fet  
que hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Molt bé, la meva família és una famí-
lia a qui agrada que els seus fills estu-

diïn. No és com d’altres que passen 
o que no li donen importància. En 
aquest sentit, els meus pares sempre 
ho han tingut molt clar i hi han insis-
tit molt. És un orgull per a ells que jo 
hagi estudiat i trobat feina.
Jo crec que la societat majoritària ho 
veu bé, però alhora es sorprenen, com 
que són pocs els que estudien... però 
jo crec que deuen pensar “Mira, si més 
no, hi ha alguns que ho fan”.

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?
M’agradaria que les coses fossin igual 
per a tots, és a dir, que els estudis no 
fossin una cosa només de paios. Crec 
que si una persona paia o gitana s’ho 
proposa, pot arribar a fer el que vul- 
gui, obtenir el graduat o fer una carre-
ra. Crec que fa falta voluntat que ha 
de posar un mateix. És el que puc 
aportar jo també: les meves ganes de 
canviar, de fer coses. Potser algú es 
fixa en el meu exemple i s’anima.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar?
Les noies perquè es troben en l’edat de 
trobar xicot i només pensen en això i els 
nois es comencen a enredar amb els 
amics, volen sortir, també volen xicota 
i només pensen en divertir-se. Alguns 
pares tenen por que a l’institut les noies 
es voldran casar abans i no volen que 
hi vagin, però és al contrari, tenen més 
perill les que no hi van.
A mi no m’ha passat, però sé que hi  
ha altres joves gitanos que s’han aca-
bat desmotivant pel tracte que han 
rebut a les escoles. No és que els hagin 
tractat malament, és que potser no 

Defineix gitano: Quan escolto la paraula gitano penso  

    en la meva familia i els nostres costums.  

tambe penso, de seguida, en la comparacio entre paios  

    i gitanos, en les diferencies que hi ha  

entre nosaltres.
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Def ine i x  eDucac ió :  L’educaci ó és moLt i mportant, són vaLors 

      positi us, és eL respecte, aLLò que es transmet de pares  

a fi LLs per a què pugui n ser persones. Def ine i x  futur :  és La vida que et procures, et prepares  

     per a eLLa de petit i jove i, en funció de com facis Les coses, 

tindràs un futur miLLor o pitjor.

Vanesa Fernández Fernández, 21 anys
La Mina, Sant Adrià de Besòs

IES Rambla Prim

s’han sentit molt motivats i compresos 
pels seus professors. No han entès 
les seves circumstàncies familiars i 
això, a vegades, et fa sentir rebutjat. 

A què vols dedicar-te o et dediques?
Jo als nens. M’agrada treballar amb 
nens, m’hagués encantat fer educació 
infantil però, és clar, hagués necessitat 
temps i diners que no he tingut i ara 
amb un fill... Desprès de l’embaràs pot-
ser miraré de fer algun curs o cicle.

Què t’agradaria que fossin els teus fills?
Vull que estudiïn molt, que arribin a 
la universitat. M’agradaria que algun 
d’ells volgués ser professor.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Molt, vaig sentir que les tècniques 
m’ajudaven en tot, massa i tot. Vaig 
estudiar per elles, perquè em van con-
vèncer... Feia els deures amb elles 
i, a part, sempre m’ensenyaven més 
coses. Els estic molt agraïda.
És important estudiar, des del principi. 
Amb esforç no és tant difícil i és possi-
ble, perquè després d’haver deixat  
els estudis, quan els vols reprendre  
és més difícil. 

Defineix gitano: Quan escolto la paraula gitano penso  

    en la meva familia i els nostres costums.  

tambe penso, de seguida, en la comparacio entre paios  

    i gitanos, en les diferencies que hi ha  

entre nosaltres.
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Def ine i x  g itano :  persona que ve de La Í ndi a. aLs gitanos ens  

     defi neixen unes caracterÍstiques, uns trets fÍ sics i uns costums:  

formes de vi ure, vestir, i mportànci a de La famÍ Li a, etc.  

     maLauradament existeixen moLts gitanos que tenen di fi cuLtats  

econòmi ques.

Def ine i x  futur :  eL que passarà di ns  

     d’ un temps. en eL meu futur em vei g 

trebaLLant, ajudant La meva mare i eL  

     meu pare, buscant-me La vida.

Defineix educacio: ser educat,  

     anar ben vestit. D’altra banda 

educaci0 tambe es allo que  

     rebem a l’escola, on aprens a 

espavilar-te per al dia de dema. Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Tenir un títol que, si me’l demanen 
per a alguna feina, podré ensenyar. 
Em sap greu que, després de tot el 
que em va costar treure-me’l, encara 
estigui a l’atur.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Un gitano és com qualsevol altra  
persona i si vols estudiar, és fàcil  
i ho aconsegueixes.  
A la meva extensa família hi ha pocs 
gitanos que hagin anat a l’institut.  
Jo em vaig sentir una mica obligat i 
feia els deures perquè aquella era  
la meva feina, estudiar.

Dificultats amb què t’has trobat.
He trobat dificultats en alguna assigna-
tura, sobretot a l’institut. Al principi em 
costava, però després em vàreu ajudar 
a l’espai de reforç/ampliació i acabava 
aprovant. Pel fet de ser gitano no he 
tingut cap problema i m’han tractat 
igual que a tots. Sí que és veritat que la 
meva família mai no em va deixar anar 
d’excursió, però bé, ja ho tenia assumit. 
Tot i que a l’escola sí vaig trobar a faltar 
que s’estudiessin alguns aspectes de la 
meva cultura, m’hi vaig sentir bé.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Penso que, per tal d’ajudar els gita-
nos/es a continuar estudiant, s’hauria 
de treballar aquest aspecte amb ells, 
donar-los un reforç fora de l’escola 
o de l’institut on poguessin preparar 
exàmens, acabar els deures. Bé, una 
mica el que feu a la Fundació Privada 
Pere Closa.
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Def ine i x  g itano :  persona que ve de La Í ndi a. aLs gitanos ens  

     defi neixen unes caracterÍstiques, uns trets fÍ sics i uns costums:  

formes de vi ure, vestir, i mportànci a de La famÍ Li a, etc.  

     maLauradament existeixen moLts gitanos que tenen di fi cuLtats  

econòmi ques.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva comunitat veu bé que hagi 
estudiat. És una oportunitat que  
m’ha donat la vida i tots veuen amb 
bons ulls que tingui el meu títol.
A l’institut també ho veien bé, però 
sorpresos. Molts pocs gitanos arriben 
a quart d’E.S.O. i s’esforcen per 
aconseguir el títol, per això tots els 
professors m’animaven a continuar.

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? 
El dia de demà m’agradaria que  
si volen, poguessin estudiar. També 
m’agradaria que, per tot arreu, hi 
haguessin models de referència de  
gitanos que treballen. Jo podré 
aportar la meva experiència des del 
moment en què aconsegueixi un 
treball.

Quines creus que són les causes  
per les quals els gitanos deixen  
d’estudiar? 
Potser perquè s’avorreixen, es desani-
men i ho deixen.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
M’agradaria treballar i tenir un  
sou estable. Actualment ajudo el  
meu pare entapissant cadires, com  
la majoria dels homes de la meva 
família.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
Que estudiessin, aconseguissin el títol i 
trobessin una feina.
     

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, perquè quant vaig tenir alguna 
dificultat sempre em vàreu donar 
suport.

Antonio Fernández Cortés, 18 anys
Sant Roc, Badalona

IES Eugeni d’Ors
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Def ine i x  g itano :  es La meva ètnia i ,  maLgrat que no sigui 

     gitana deL tot perquè sóc mestissa, em considero

gitana. estic orguLLosa de ser-ho, encara que no hagi 

     mantingut aLguns costums.

Def ine i x  eDucac ió :  per a mi és moLt important L’educació , 

     moLt. és eL que et transmeten eLs teus pares i 

em penedeixo,  ara que sóc gran, de no haver estudiat més. 

     podria haver trebaLLat en un LLoc miLLor i  tenir 

un futur amb més possib iL itats.

Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
La veritat és que ha significat molt, 
perquè sense el títol no podria haver 
realitzat moltes de les meves feines. 
En tots els llocs que he treballat m’han 
demanat el títol, en tots. He treballat 
de dependenta, caixera, teleoperadora, 
manipuladora, en una fàbrica, encarre-
gada en una botiga... una mica de tot.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
D’una banda és fàcil i d’una d’altra, no. 
De vegades, per ser gitano, et discrimi-
nen una mica. Per exemple, quan vaig 
començar l’institut, em van col·locar 
en la pitjor classe, la més fàcil, perquè 
era on estaven tots els gitanos i els 
joves que es portaven malament o no 
estudiaven i et sents exclosa. Després, 
a poc a poc, et van coneixent, la cosa 
va canviant i diuen: “És gitana però...”. 
Per això dic que és fàcil, però alhora 
difícil. Fàcil si t’ho proposes, és posar-te 
una meta i aconseguir-la. I és difícil pel 
que t’he comentat: de vegades, per ser 
gitana, et classifiquen i pensen que no 
estudiaràs, que no faràs cas, que et 
portaràs malament, però quan et conei-
xen una mica i demostres que no estàs 
molestant i que tens interès, canvien. 

Dificultats amb què t’has trobat.
A l’institut no volien matricular-me 
perquè tenia el cognom Flores. La meva 
mare va haver d’anar a parlar i dir que 
jo no era gitana. Quan vaig entrar a 
estudiar, i de la manera que sóc, no 
vaig tenir cap problema. A la vida no he 
tingut dificultats perquè, físicament, no 
semblo gitana i, per això, a les entre-
vistes de feina no he tingut problemes. 
Però sí que és veritat que cosins meus 

m’han comentat que no els han con-
tractat o han tingut problemes pel fet 
de ser gitano. 

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
En primer lloc que s’acabés amb el 
racisme i no només envers els gitanos, 
sinó en relació a totes les races. En se-
gon lloc que no existís el classisme, que 
no ens encasillessin amb les típiques 
idees que si ets gitano has de viure en 
una barraca, has d’anar a vendre roba 
al mercat i no pots treballar. En aquest 
sentit la televisió és un punt d’informa-
ció molt negatiu per a nosaltres, perquè 
sempre mostra el pitjor i, és clar, les 
persones quan escolten la paraula “gi-
tano” vigilen la cartera. La solució seria 
que la televisió transmetés una imatge 
positiva de gitanos que treballen, que 
tiren endavant amb el seu pis i la seva 
família. M’agradaria que es donés una 
altra informació sobre nosaltres, cosa 
per la qual sí treballa la Fundació.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Molt bé, els meus pares sempre han es-
tat molt orgullosos de mi. El meu pare, 
que és gitano, n’estava molt perquè jo 
estudiava i, a més, em vaig treure el 
carnet de conduir. Ell ho valorava molt 
perquè és analfabet.
Jo no m’he relacionat, exclusivament, 
amb gitanos i tinc amigues gitanes i 
amigues paies. En el meu edifici sóc 
l’única noia que va acabar l’E.S.O. i 
moltes altres gitanes tenen molt clar 
com ha de ser la seva vida: casar-se, 
tenir fills, vendre al carrer i que treballi 
el marit. Aquestes gitanes sí veien ma-
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Def ine i x  g itano :  es La meva ètnia i ,  maLgrat que no sigui 

     gitana deL tot perquè sóc mestissa, em considero

gitana. estic orguLLosa de ser-ho, encara que no hagi 

     mantingut aLguns costums.

Matilde Flores Guerrero, 22 anys
 Sant Roc, Badalona

IES Eugeni d’Ors

Def ine i x  eDucac ió :  per a mi és moLt important L’educació , 

     moLt. és eL que et transmeten eLs teus pares i 

em penedeixo,  ara que sóc gran, de no haver estudiat més. 

     podria haver trebaLLat en un LLoc miLLor i  tenir 

un futur amb més possib iL itats.

Defineix futur: Familia, fills, tambe una bona 

     feina, una estabilitat, la felicitat... 

moltes coses. 

lament que jo estudiés i m’aconsellaven 
que em dediqués a fregar en lloc d’anar 
a l’institut, però d’altres sí consideraven 
que havia fet bé. Això sí, un cop vaig 
començar a treballar, tothom valorava 
que no em faltés feina o que tingués el 
meu propi cotxe. No veuen la necessitat 
d’estudiar, només tenen em compte els 
resultats.

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 fos la mateixa formació que li 
ofereixen als paios, ni més ni menys, 
perquè jo no em considero ni més ni 
menys que un paio. Que hi hagués una 
igualtat d’oportunitats.
Els nens i joves s’haurien d’aplicar 
més, sobretot les noies, i arribar, com a 
mínim, fins a l’E.S.O..
Jo el que puc aportar és el meu exem-
ple, el meu esforç que, malgrat que 
no vaig continuar estudiant, em va 
permetre obtenir el meu títol i tenir el 
meu carnet de conduir.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Les gitanes es casen joves o han d’aju-
dar a casa. Un exemple seria la meva 
germana que, malgrat que la meva 
família no volia, es va casar amb quinze 
anys. Va deixar l’institut amb el consen-
timent de la meva mare perquè, de tota 
manera, no hagués continuat. Els pares 
haurien de demanar més esforç als 
seus fills i estar-hi més a sobre encara 
que, a vegades, no és fàcil perquè els 
nens no volen o no els agrada estu-
diar. Jo ho veig des d’un punt de vista 
diferent, ja que la meva mare no m’ha 
educat igual que als meus germans, 

potser perquè ells són els petits. A mi 
la meva mare no em deixava sortir al 
carrer fins que acabava els deures i els 
meus germans ni han fet els deures ni 
se’ls ha exigit tant; sempre deien que 
no en tenien i, fins i tot, anaven a l’insti-
tut sense motxilla. 
Pel que fa als centres, els professors 
haurien d’ajudar més els alumnes i 
no separar aquells que tinguin més 
dificultats, sinó estar més per ells. No 
posar-los al final de l’aula o fer l’intent 
que segueixi el ritme de la classe.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
M’agradaria treballar amb nens en una 
llar d’infants. És el meu somni i no sé 
si algun dia el compliré. Últimament he 
treballat de dependenta i de caixera.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
M’agradaria que estudiessin el que ells 
volguessin, si volen ser metges... No els 
obligaria a escollir.
  
Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, sempre que hi havia algun proble-
ma la gent de la Fundació em pregun-
tava com estava i com m’anava. Fins i 
tot ara, que ja fa temps que vaig acabar 
d’estudiar, quan he anat a la Fundació 
també s’han preocupat per mi.  
Les tècniques em vau ajudar molt  
en el seguiment de les matèries sem-
pre animant-me.

 59
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Defineix gitano: persona que pertany  

      a una comunitat amb uns trets culturals propis. 

Def ine i x  eDucac ió :  eLs vaLors que hi ha a casa meva, com 

     comportar-te, eL respecte a Les persones grans i La i guaLtat.

Def ine i x  futur :  és trebaLLar com ho estic fent des deLs 

     setze anys,  ser feLiç amb eL que ti nc i, eL di a de demà, donar 

suport aLs meus fi LLs per a què estudi ïn i pugui n trebaLLar. 

     avui en di a sense feina La vida no és vida.

Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Ha significat poder treballar, perquè 
sense el títol la cosa es complica per-
què te’l demanen a tot arreu. Per a mi 
tenir el graduat ha estat molt important, 
m’ha permès treballar. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
És fàcil, però no és fàcil. És fàcil si 
tens totes les portes obertes, si estàs 
bé econòmicament. 
És difícil perquè si tens germans pe-
tits a vegades has de cuidar-los,  
ja que els teus pares han de treballar. 
Són dificultats que hi ha a la vida.
 
Dificultats amb què t’has trobat.
A la secundària vaig tenir força difi-
cultats pel canvi de nivell de la pri- 
mària a la secundària. Em va costar 
adaptar-me perquè jo venia d’un 
centre de primària amb un nivell més 
baix del que exigien a l’institut. Els 
professors, a més, no tenien gai-
res expectatives respecte als seus 
alumnes.
Una altra dificultat era, per exemple, 
la influència de les nenes o dones 
que no estudiaven i que et deien que 
semblaves una paia perquè ho feies. 
Malgrat tot, si tu vols quelcom, has 
de seguir estudiant.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Treballaria els prejudicis que té el 
professorat, perquè penso que són 
molts. Haurien de deixar de pensar 
que el nen/a gitano no estudia i re-
forçar a aquell que sí ho fa, sobretot 
als joves de secundària.

També m’agradaria que hi hagués 
més gitanes amb titulació. Ajudar les 
noies que es volen dedicar a quel-
com, acompanyar-les i valorar-les. 
Finalment, treballar la confiança tant 
amb el professor com amb l’alumne. 
Des de la meva experiència com 
alumne i ara com a mediadora a les 
classes de reforç/ampliació de la 
Fundació Privada Pere Closa el meu 
punt de vista ha canviat. 

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva comunitat ho veu bé, perquè 
volen que el dia de demà tingui una 
bona feina, que no estigui venent i 
passant fred. De tota manera sempre 
hi haurà gent que parlarà de tu tant si 
ho fas bé com malament.
La societat majoritària crec que ho 
veu amb sorpresa i incredulitat i pen-
sen que és impossible que un gitano 
estudiï. Hi ha una gitana que viu aquí 
a Sant Roc que és infermera i, parlant 
amb ella, m’explicava que quan va 
obtenir el títol no la veien com a gi- 
tana, sinó que deien que ja no ho era. 
Jo tinc el meu títol, la meva feina i 
continuo sent gitana, encara que hi  
ha alguns que no s’ho creuen i  a  
mi, personalment, em fa molta ràbia. 
Per què una gitana no pot tenir els 
estudis que té un paio?

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? 
A mi m’agradaria que cada dia hi ha- 
gués més gitanos amb formació  
perquè, així, es podria treballar la sen- 
sibilització de les famílies gitanes. 
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Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
En primer lloc, m’agradaria que els 
meus fills fossin feliços i en segon lloc 
que estudiessin, perquè jo els donaria 
suport en tot allò que fos necessari. 
No faré el que antigament feien mol-
tes gitanes que, com havien d’anar 
a treballar, no volien que les seves 
filles estudiessin per a què poguessin 
ajudar  a casa. 

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
M’he sentit molt recolzada per  
la Fundació. Primer era alumna del  
projecte i no només m’animaven, 
sinó que em van mostrar el model  
de mediador gitano. Després d’obte-
nir el graduat en secundària i el  
títol de monitora de menjador, vaig  
començar a treballar de mediadora 
i monitora a la Fundació.

Defineix gitano: persona que pertany  

      a una comunitat amb uns trets culturals propis. 

Def ine i x  eDucac ió :  eLs vaLors que hi ha a casa meva, com 

     comportar-te, eL respecte a Les persones grans i La i guaLtat.

Def ine i x  futur :  és trebaLLar com ho estic fent des deLs 

     setze anys,  ser feLiç amb eL que ti nc i, eL di a de demà, donar 

suport aLs meus fi LLs per a què estudi ïn i pugui n trebaLLar. 

     avui en di a sense feina La vida no és vida.

Una noia gitana preparada pot ajudar 
molt a la seva mare i a la seva família. 
Potser aquesta mare, a causa de la  
falta de diners, va preferir anar a 
vendre o treballar abans que continuar 
estudiant. Els gitanos hem de créixer 
més. S’hauria de crear una xarxa per 
als nens/es gitanos i que es veiessin 
identificats amb diferents professions: 
bomber, mosso d’esquadra... Potser, 
així, podrien motivar-se i no perdre’s 
pel camí. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Molts no valoren els estudis per 
l’economia i per les obligacions a 
casa. També és veritat que avui dia 
moltes mares, que en el seu dia no 
van estudiar per haver de quedar-se 
a casa, animen les seves filles a què 
estudiïn, que no facin el que elles 
van fer.
De tota manera, tot depèn de les fa-
mílies: hi ha les que veuen molt clar 
el tema de la formació i d’altres que 
els costa més.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Sóc mediadora intercultural i em 
dedico a ajudar les famílies amb els  
estudis dels seus fills, amb les beques. 
També faig de monitora a les classes 
de reforç/ampliació que realitzem a  
les tardes en horari extraescolar.  
M’agrada molt tenir contacte amb els 
nens/es gitanos i ajudar-los en un 
tema tan important com el de la seva 
formació. També m’agradaria treba-
llar novament, com he fet en anys 
anteriors, de monitora de menjador, 
perquè gaudeixo treballant amb 
nens/es.

Teresa Cortés Amaya, 21 anys
Sant Roc, Badalona

Col·legi Santa Joana de Lestonnac
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Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Ha estat una cosa bona, perquè ara 
tinc molts amics que no el tenen i  
els agradaria tenir-lo. Pel fet de  
tenir el graduat ara jo ja puc accedir 
a coses que segurament els meus 
amics, que no tenen el títol, no 
poden. Hores d’ara jo puc optar a 
aconseguir un treball o a continuar 
estudiant un cicle mitjà. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Jo crec que per a un gitano o una  gi-
tana és més difícil poder estudiar.  
Crec que l’inconvenient més gran  és, 
en alguns casos, l’oposició de les 
seves famílies. Com elles no van es- 
tudiar, es creuen que estudiar no 
serveix per a res i, llavors, acostu- 
men els seus fills a continuar en 
aquesta situació. No existeix l’hàbit 
d’anar a escola i d’estudiar. Tam- 
bé hi ha joves que no veuen la neces-
sitat d’estudiar i els seus pares no 
reforcen el contrari, els deixen fer. 

Dificultats amb què t’has trobat
Pel fet de ser gitano mai he tingut di-
ficultats amb ningú: ni al col·legi, ni a 
l’institut, ni a casa, ni al barri, enlloc.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Jo no he tingut dificultats i m’han 
recolzat molt, però entenc que hi ha 
gitanos i gitanes que sí tenen pro-
blemes. En alguns casos les famílies 
haurien de canviar la forma de pen-
sar, tot podria començar per aquí. 
Alguns gitanos tenen dificultats eco-
nòmiques per estudiar, però en la ma-

joria de casos això no és així. Aquest 
tipus de problema en moltes ocasions 
s’utilitza com excusa per justificar que 
no s’estudiï. 

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva família més directa sempre 
ha vist bé que estudiï i la resta de  
la família i els gitanos també. De fet, 
la meva família i concretament la 
meva mare hagues volgut  que se- 
guís estudiant i que no hagués aban-
donat els estudis de cicle formatiu 
de grau mitjà d’Equips i instal·lacions 
electrotècniques. Els meus profes-
sors i amics que no són gitanos veien 
bé que estudiés, tot i que es sorpre-
nien perquè al meu institut gairebé 
no hi havia gitanos que fessin l’E.S.O. 
sense problemes i amb total norma-
litat. 

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que fossin  
les coses? Què creus que pots fer o 
aportar tu? 
M’agradaria que en un futur tots els 
gitanos estudiessin. També m’agrada-
ria trobar gitanos en llocs de respon-
sabilitat. Això és possible. 
Jo crec que puc servir de model als 
meus cosins més petits, és necessari 
que vegin que es pot estudiar tal i 
com he fet jo. 
En ocasions he notat com els petits 
de la família han tingut en compte que 
jo he estudiat i això els ha causat una 
bona impressió. 
Sóc conscient que només amb el títol 
d’E.S.O. no tinc suficient i crec que 
això és un bon missatge per transme-
tre als més menuts. 

Def ine i x  g itano :  bona gent.

Def ine i x  futur :  en un futur m’agradari a ser ri c.Defineix educacio: una cosa important i necessaria. 
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Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
De vegades és la mateixa família la que 
no vol que els fills estudiïn i en d’altres 
són ells mateixos els que no volen 
formar-se. En ocasions, no moltes, els 
gitanos no estudien perquè no s’ho 
poden permetre econòmicament. Avui 
dia alguns joves gitanos encara opten 
per casar-se molt aviat i han de deixar 
d’estudiar. A més, altres pensen que si 
estudies deixes de ser gitano o ho ets 
menys. Jo crec que això no és veritat.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ara estic a l’atur i buscant feina. Si te-
nim en compte que no m’agrada estudi-
ar, sóc conscient que és difícil tenir una 
empresa pròpia i ser el teu propi cap. 
Possiblement reprengui els estudis i em 
plantejo la possibilitat de ser guàrdia 
urbà. Voldria opositar.  
Crec que deixar els estudis a mitges 
no està bé, reconec que no vaig fer bé 
deixant el cicle sense finalitzar. 

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
M’agradaria que estudiessin tant 
els meus fills com les meves filles 
i que es dediquessin a allò que ells 
mateixos escollissin. Haurien de ser 
ells els que decidissin. 

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí. La Fundació em va ajudar molt i, fins 
i tot, crec que sense aquesta ajuda ha-
gués abandonat els estudis i no tindria 
el graduat. Les mestres de la Fundació 
m’han recolzat acadèmicament, m’han 
ajudat a veure la importància d’estudiar 
i a prendre decisions importants, com 
ara escollir l’institut. 

Francisco Montes Giménez, 18 anys
La Florida, l’Hospitalet de Llobregat

IES Eduard Fontserè
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Def ine i x  g itano :  persona amb uns pri nci pis, uns costums  

      (LLei s) i unes maneres de fer que donen moLta i mportànci a  

a què tota La famÍ Li a esti gui uni da.

Def ine i x  eDucac ió :  eL que te ensenyen eLs teus pares  

        i eL que has d’aprendre a L’escoLa o a L’ i nstitut per teni r  

una cuLtura, una educaci ó, saber estar.

Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Un repte perquè em pensava que  
no me’l trauria, Tothom em deia que 
estudiava per no aconseguir res i, 
finalment, vaig obtenir el títol.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar? 
Per què?
És fàcil, però depèn. Els gitanos no  
ho tenim tan fàcil com un no gitano,  
perquè a nosaltres ens condiciona 
molt allò que la gent parli o el que 
pensin. També és important si la 
família et recolza o no. Personalment 
crec que una persona sigui gitano  
o el que sigui, si vol, estudia.
La meva família m’ha ajudat i m’ha 
motivat molt per a què estudiés,  
sobretot la meva mare que m’anima-
va, cosa que avui li agraeixo.

Dificultats amb què t’has trobat.
Allò que la gent parlava de mi. També 
alguns dels meus familiars, sobretot 
els més grans, que em deien que no 
continués estudiant, que em quedés 
en casa i els ajudés.
No he tingut cap altra dificultat però, 
en general, sí crec que els problemes 
econòmics de moltes famílies gene-
ren una dificultat per als nens/es 
al no disposar dels llibres i material 
necessaris.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Que la gent es conscienciés que el 
futur és estudiar perquè si no s’estu-
dia, no hi ha sortida per enlloc. Si no 
estudies, no tindràs feina.
Crec que s’hauria de parlar amb la gent 
i mostrar models de referència de nois/

es gitanos que hagin estudiat i que ara 
tinguin el seu treball.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La comunitat gitana no ho veu ni bé  
ni malament. Ells opinen, però tampoc 
m’han dit directament el que pensen. 
La meva família ho veu bé, valoren 
tot l’esforç que em va costar. Malgrat 
tot, després de la secundària no vaig 
continuar estudiant  i avui en dia  
no tinc feina i això els fa pena.
La societat majoritària, com els pro- 
fessors de l’institut o les meves 
amigues, es sorprenien i això em feia 
ràbia. Els xocava veure a una gitana 
a l’institut o fent batxillerat, deien 
que era estrany. 

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 tots els gitanos/es estudiessin 
i que tinguessin bons treballs per a 
gaudir d’un futur millor i no haver 
d’anar a vendre al mercat.
Jo no sé què puc fer perquè no em 
veig com un model, ja que encara  
que tinc el títol de secundària, no  
he trobat feina.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
S’atabalen quan veuen que altres 
nens/es gitanos no estudien, que estan 
al carrer i surten de passeig.  Si tu has 
d’anar a classe fins a les cinc de la tar-
da i no pots sortir amb ells, això t’atorro-
lla. El fet que hagi menys gitanos/es a 
l’institut et fa sentir desplaçada, perquè 
els teus amics estan al carrer i tu al 
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Amparo Santiago Luque, 20 anys
Montcada i Reixach

IES Barres I Ones
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Def ine i x  g itano :  persona amb uns pri nci pis, uns costums  

      (LLei s) i unes maneres de fer que donen moLta i mportànci a  

a què tota La famÍ Li a esti gui uni da.

Def ine i x  eDucac ió :  eL que te ensenyen eLs teus pares  

        i eL que has d’aprendre a L’escoLa o a L’ i nstitut per teni r  

una cuLtura, una educaci ó, saber estar.

Defineix futur: allo per a la qual cosa has de 

    preparar-te. El futur es el dia de dema.

centre. El fet de no tenir els llibres i el 
material necessaris, també produeix un 
desànim en els nens/es.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ara mateix no estic treballant i, de 
moment, m’agradaria tenir cura del 
meu fill que té un any. Més endavant 
m’agradaria continuar estudiant i 
cursar un cicle formatiu de grau mitjà 
relacionat amb l’educació dels nens. 
Me’n recordo quan feia de monitora 
a les classes de reforç/ampliació de 
la Fundació Privada Pere Closa i em 
trobava molt bé.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
Que estudiés i pogués escollir què vol 
ser, és a dir, quina professió li agradaria 
tenir.         

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, molt. Ha estat un recolzament con-
tinu tant a nivell d’ajudes com a nivell 
acadèmic. Sóc una persona que si no 
em diuen les coses i estan a sobre meu, 
em perdo fàcilment. Necessitava una 
motivació.
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Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Ha significat arribar a quelcom que jo 
volia, és a dir, aconseguir una de les 
meves metes. Tot i que em va costar, 
sobretot acabar quart d’E.S.O., avui dia 
estic orgullosa del meu títol de secun-
dària.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No és fàcil i menys per a les nenes 
gitanes, perquè s’han de quedar a 
casa, han de fer neteja, cuidar els 
germans petits perquè els seus pares 
han d’anar a vendre per guanyar-se 
mínimament la vida. 
A l’institut no vaig tenir cap problema, 
perquè ésser gitano no significa  
que tinguis menys capacitat que els  
altres o que siguis més ximple. 

Dificultats amb què t’has trobat.
M’he trobat amb les dificultats prò-
pies de qualsevol jove gitana. La 
meva mare havia d’anar al mercat i 
jo necessitava ajudar-la a casa. Ella 
m’esbroncava perquè volia que anés 
a l’institut, però a mi em sabia greu 
que, després de treballar tot el dia, 
ella arribés a casa i la trobés bruta o 
desordenada. Vaig solucionar el pro-
blema aixecant-me més d’hora per 
deixar-ho tot endreçat. Des que vaig 
acabar quart d’E.S.O. i va néixer la 
meva germana petita, procuro estar 
més a casa i donar un cop de mà.
Una altra dificultat va ser assistir al 
culto. A mi m’agrada arreglar-me  
com la resta de mosses de la meva 
edat però, com anava a l’institut, 
moltes vegades no tenia temps i això 
em feia renegar del centre. No vull 
oblidar-me d’aquelles persones que 

comentaven que ja era massa gran 
per estudiar.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Per evitar que la gent parlés mala-
ment de les gitanes que estudien, 
haurien d’existir més models de refe-
rència. Si estudies i després no trobes 
feina, la gent pensa que els estudis 
no serveixen per a res. En canvi es 
valoraria positivament si aconseguís 
una bona col·locació.
Una altra solució seria crear un espai 
on les mares gitanes poguessin deixar 
els seus fills petits i anar a vendre al 
mercat sense preocupar-se. O també 
podrien tenir algun tipus d’ajut eco-
nòmic que els permetés quedar-se a 
casa mentre els nens són petits i no 
tenen edat per anar a l’escola. 

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Hi ha gitanos que ho veuen bé, però 
n’hi ha d’altres que segueixen pensant 
que per a què serveix estudiar tant. 
A la meva família tots opinen que he fet 
molt bé, però els hagués agradat que 
continués estudiant. El meu pare volia 
que jo anés a la universitat. 

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 els gitanos arribessin a la universi-
tat, que fos més fàcil.
Jo podria ser mestra o monitora de 
nens, motivar-los per a què estudiessin 
i, encara que em costi reconèixer-ho, 
ser un referent per a ells. 

Def ine i x  g itano :  persona amb pocs recursos que no

      té faci Litats per estudi ar, sobretot Les dones 

gitanes. com a gitana identifico gitano amb uns trets

      faci aLs i cuLturaLs, és a dir, unes caracterÍ stiques

determi nades.

Defineix futur: es el dia de dema, el que faras,  

     allo que seras.
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Defineix eDucació: eL que  

    t’ensenyen eLs teus pares i  

L’escoLa. saber estar, saber vi ure.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Obligacions a casa, problemes 
econòmics. També penso que alguns 
gitanos són una mica ganduls i no els 
agrada estudiar. Es fixen en els altres 
i com n’hi ha pocs que estudien...

A què vols dedicar-te o et dediques? 
M’agradaria ser professora, però 
actualment treballo com a monitora a 
les classes de reforç/ampliació que la 
Fundació Privada Pere Closa imparteix 
al meu barri, Sant Roc.
 
Què t’agradaria que fossin  
els teus fills? 
M’agradaria que els meus fills fossin 
dentistes, perquè es guanyen molts 
diners (riu) o psicòlegs perquè a mi 
m’hauria agradat ser-ho. 

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, perquè m’han ajudat molt a estu-
diar, fer els deures i a tramitar les be-
ques que han fet possible que tingués 
els llibres i tot el material necessaris 
per a l’escola.
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Josefa Cortés Fernández, 17 anys
Sant Roc, Badalona

IES Eugeni d’Ors
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Def ine i x  eDucac ió :  La té Lapersona que sap  

     com comportar-se, que sap parLar,  

expLi car-se. també L’educaci ó que reps per 

      part de L’escoLa i que et prepara  

per aL futur.

Def ine i x  futur :  eL que vi ndrà,  

         que no sé pas què serà.

Defineix gitano: persona que te diferent manera  

     de pensar, de viure...

Què ha significat per a tu obtenir el 
títol de Graduat en Secundària?
Bé, però no em serveix per a res. Ho 
tinc i estic contenta de tenir-lo però 
no tinc feina. Estic igual que qualse-
vol altra noia que no hagi estudiat. 
Espero canviar d’opinió en el moment 
en què trobi feina i veuré si m’ha 
servit tenir el meu títol. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No és fàcil perquè tens obligacions 
tant a casa com amb els teus germans 
petits. A més, de vegades, les noies gi-
tanes no volen estudiar. Sobretot, quan 
arriben a la secundària i no van a clas-
se i tu, que hi vols anar, et veus sola 
i et desanimes. És difícil ser diferent. 
A la meva família veien clar que havia 
d’estudiar, com a mínim tenir el meu 
títol de secundària i m’han obligat anar 
a classe. A l’institut em van tractar bé i 
em vaig trobar a gust.

Dificultats amb què t’has trobat.
M’ha costat separar-me de les meves 
amigues, ser diferent perquè elles 
no estudiaven i jo sí havia d’anar a 
l’institut.  
Hi havia vegades que elles estaven al 
carrer prenent el sol i jo també volia 
quedar-me, però havia de marxar.
La meva família no m’ha posat difi-
cultats, tampoc el centre educatiu on 
em tractaven igual que a tots.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Crec que s’hauria de donar suport a 
aquella nena o jove que està estudi-
ant, parlar amb ella, convèncer-la per 
a què continuï. 
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María Flores Escobar, 18 anys
Sant Roc, Badalona 

IES Eugeni d’Ors

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills?
Els meus fills que estudiessin el que 
escollissin ser.    

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Si, molt. M’ajudàveu amb els deures, 
m’explicàveu tot el que no entenia i 
també parlàveu molt amb mi. M’agra-
dava venir a les classes de reforç/
ampliació i veure els nens/es gitanos 
que estudiaven a altres instituts.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Els gitanos veuen bé que hagi estu- 
diat, sobretot la meva família, encara 
que esperaven que, en acabar l’ins-
titut, trobés una feina. A vegades  
la pressió de la meva mare m’atabala 
perquè insisteix molt en què busqui 
feina, però ho faig i no em truquen.  
Al gener començaré un curs per obte-
nir el títol de monitora de menjador  
i m’agradaria treballar en una escola. 
La societat majoritària veu bé que 
estudiï. A l’institut els professors em 
van motivar molt per a què obtingués 
el títol i em sentia protegida.

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? 
El dia de demà m’agradaria que els 
gitanos tinguessin estudis i un bon 
futur. Jo penso que puc parlar amb 
els nens/es i joves per convèncer-los 
que han d’estudiar.

Quines creus que són les causes  
per les quals els gitanos deixen  
d’estudiar? 
Perquè hi ha pocs gitanos que estudien, 
i quan són grans, potser han d’ajudar 
a la seva mare. També hi ha d’altres 
que van a vendre al mercat amb la se-
va família per guanyar-se la vida com 
poden, perquè ho necessiten. 

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ara mateix no em dedico a res. 
Espero tenir una bona feina el dia de 
demà i m’agradaria ser monitora de 
menjador.

 69
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Defineix educacio: es l’unica forma que les persones 

    puguin estudiar i ser gent de be en la vida,  

que vagin rectes per la vida. 

Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
És important per a mi, perquè amb 
el graduat escolar se t’obren moltes 
portes a l’hora de treballar. Avui dia et 
demanen el graduat per a qualsevol 
feina: per a repostador, per netejar... 
Per treballar és important.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
En altres temps jo crec que no era fà- 
cil, però avui dia si què ho és, és igual 
de fàcil que per a un paio. Antigament 
les gitanes es casaven molt aviat i 
deixaven d’estudiar a una edat molt 
primerenca. A més, els pares incita- 
ven a no estudiar, però ara són més 
oberts. Abans si un gitano volia estu-
diar, els pares no el deixaven. Ara 
que un fill estudiï és un orgull, perquè 
ja no existeix la barrera de la seva 
família que, fa anys, no volia que els 
gitanos es barregessin amb els paios.

Dificultats amb què t’has trobat.
No he tingut cap dificultat. Tinc amics  
paios, família paia i mai he sentit 
rebuig.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Que els paios coneguessin més la 
cultura gitana i els gitanos, perquè 
en aquest país es generalitza molt: 
si hi ha un gitano dolent, ja tots són 
dolents. Haurien de conèixer-los més 
i dialogar. No sé, un intercanvi de 
cultures, que convisquessin més i que 
el paio conegués la cultura gitana.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Molt bé, molt orgullosos que hagi es-
tudiat. La meva família sempre m’ha 
recolzat en tot i també en els estudis, 
per això quan vaig deixar segon de 
batxillerat, fins i tot es van enfadar 
una mica.
Jo crec que bé, perquè mai he tingut 
cap problema amb la societat majori-
tària. Veuen com normal que jo estudiï 
i mai m’he trobat amb ningú que li 
sorprengués que estudiés. 

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 es coneguessin més, que tin-
guessin la possibilitat de conèixer-los 
i saber com és la seva cultura. En 
la formació, m’agradaria que se’ls 
obrissin més portes a l’hora d’estudi-
ar i treballar i que s’hi confiés més.
Podria aportar l’exemple, un referent. 
Dir-los que he estudiat fins al graduat 
i que han de continuar estudiant i 
que si jo ho he fet, qualsevol i ells 
també ho poden fer. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Jo crec que una de les causes és que 
els gitanos i les gitanes es casen 
avui dia molt joves, massa aviat i, és 
clar, ja no poden compatibilitzar les 
dues coses: com que tenen altres 
responsabilitats, deixen d’estudiar. 
Altres causes poden ser l’econòmica i 
els problemes als centres educatius, 
encara que jo crec que ja no passa, 
si més no en el meu cas, perquè els 
mestres sempre m’han animat i moti-

Def ine i x  g itano :  que pertany a L’ètni a gitana i que no per això  

     ha de ser maLa persona com La majori a pensa. hi ha gitanos  

bons i gitanos doLents, però moLts són bons i trebaLLadors  

    encara que es pensi eL contrari. quan penso en un gitano em  

vénen aL cap eLs seus costums, La seva forma de viure  

     i que sempre ha viscut en LLi bertat
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Miguel Cortés Carrasco, 22 anys
La Mina, Sant Adrià del Besòs

IES Fòrum 2004

Def ine i x  futur :  L’endemà, eL que seràs, eL que esperes  

       o eL que no esperes ser, eL que passarà.  

espero veure’m trebaLLant, casat i amb fi LLs.
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Defineix educacio: es l’unica forma que les persones 

    puguin estudiar i ser gent de be en la vida,  

que vagin rectes per la vida. 

vat. També crec que els joves deixen 
d’estudiar perquè se’n van al mercat 
amb els pares. 

A què vols dedicar-te o et dediques? 
A mi, per exemple, el que m’interessa 
és la informàtica i també m’agrada 
molt l’astronomia, però ho veig molt 
llunyà, com aficionat. M’agradaria 
treballar per estudiar una mica més, 
però actualment estic a l’atur, com 
una gran majoria.

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? 
Jo crec que és quelcom que no puc 
escollir. Això ho hauran de fer ells i jo 
els recolzaré sempre. No ho sé, el que 
ells vulguin... Ei, astronauta! (riu). Jo 
recolzaria el seu dret a escollir.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Jo he rebut molt recolzament de la 
Fundació Privada Pere Closa i més 
quan arribava l’hora d’estudiar o de 
fer els deures. També m’han ajudat 
a tramitar beques, assessorant-me 
o explicant-me el que jo no entenia. 
Crec que sense la Fundació m’ha-
gués estat molt més difícil estudiar, 
ho dic de veritat. Sincerament a mi 
m’han ajudat molt i sempre deia, 
en broma, que la Maika era la meva 
segona mare (riu), perquè es preo-
cupava molt per nosaltres. 

Def ine i x  g itano :  que pertany a L’ètni a gitana i que no per això  

     ha de ser maLa persona com La majori a pensa. hi ha gitanos  

bons i gitanos doLents, però moLts són bons i trebaLLadors  

    encara que es pensi eL contrari. quan penso en un gitano em  

vénen aL cap eLs seus costums, La seva forma de viure  

     i que sempre ha viscut en LLi bertat
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Què ha significat per a tu obtenir el títol 
de Graduat en Secundària?
Se m’han obert portes. Una va ser l’ac-
cés al batxillerat, encara que no l’hagi 
acabat i ho segueixi intentant... és la 
meva creu (riu). Una segona, és que em 
van agafar en diversos treballs fins que 
vaig arribar al casal on treballo ara. Em 
va permetre obtenir el títol de Monitor 
de lleure.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No, en el meu cas, no. Però la família, 
et pot matxacar molt perquè les obli-
gacions familiars que he hagut d’assu-
mir, eren força incompatibles amb el 
estudis. No pots estudiar en una casa 
on viuen set persones, hi ha sorolls, 
no tens el teu espai... així és impossi-
ble. Llavors has de treure temps  
que no tens, perquè treballant és difí-
cil. A més, si estudies, els teus cosins 
et veuen com el raro de la família, el 
paio i t’aparten una miqueta del grup.
Per part dels altres també és difícil. 
Jo on estudio, estic “fitxat”. M’està 
costant molt acabar el batxillerat per 
les meves circumstàncies familiars. 
Ells no les entenen perquè, com que 
sóc gitano, pensen que falto per faltar, 
sempre busquen la connotació negati-
va. Jo no tinc les mateixes facilitats que 
els meus companys de classe que ho 
tenen tot fet a casa. Jo com sóc gitano i 
tinc una edat haig d’acomplir amb unes 
obligacions que em dificulten estudiar 
com ho fan ells. Jo haig d’estar estudi-
ant, treballant i ajudant a casa. I això, 
sembla que no ho entenen.

Dificultats amb què t’has trobat. 
Doncs les que he anat explicant abans. 
Jo sempre he sentit que havia de tren-

Def ine i x  g itano :  per a mi ser gitano és tenir uns costums  

     associ ats a La famÍ Li a, a vegades, i mposats perquè si et  

surts d’aquests costums és com si no fossis gitano... en La soci etat  

    en què vivi m, és di fÍ ci L vi ure sent gitano. per una banda,  

t’ i mpedeix fer aLgunes coses que no estan ben considerades  

    per a La teva comunitat, com eLs estudis, vi ure fora, sortir de 

 vi atge, etc. i d’aLtra banda, La soci etat majoritàri a, peL fet  

    de ser gitano, també qüestionen eL que pots fer o no. a tot  

arreu et trobes barreres i LLavors penses:  

     “o trenco murs o m’ofego”.
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Juan Heredia Cortés, 22 anys
Barri Besòs, Barcelona

Col·legi Sagrat Cor

car barreres allà on mirés i, això, arriba 
a desanimar molt, et treu moltes forces.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Conscienciar bé els pares de la im-
portància dels estudis. Els seus fills ja 
tindran temps de casar-se, d’anar al 
mercat... La vida és llarga, tampoc han 
de córrer, ni casar els joves tan aviat 
per por que marxin amb un paio o paia. 
D’altra banda, també crec que hi ha 
d’haver més conscienciació i s’ha de 
conèixer més la cultura gitana. Hi ha 
molt desconeixement i es troba molt es-
tigmatitzada i estereotipada, es tendeix 
a tractar-nos segons aquestes idees.

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Els meus pares sempre ho han vist bé, 
però la meva família més propera, tiets, 
cosins, no. Pensaven que m’estava 
apaiant, que em casaria amb una paia. 
Ara, avui dia, ja ho veuen bé. Ja sento 
comentaris com “jo també tinc un nebot 
estudiant!” i m’ho reconeixen, però 
m’ha costat molt. Vaig ser dels primers 
en la meva família. 
Els altres.... “Oh! Un gitano que ha estu-
diat!”, se sorprenen perquè ens tenen 
per rucs, poc capacitats per l’estudi. Els 
gitanos no són ximples. El gitano que no 
estudia és perquè no vol, perquè s’ha 
vist influenciat per altres, per amics 
que han deixat d’estudiar per treballar 
o anar al mercat. És falta de persona-
litat, però això passa a tot arreu, amb 
qualsevol adolescent que no tingui altre 
tipus d’influència. Es troben tan tancats 
en si mateixos que no volen veure la 
necessitat de formar-se.

Def ine i x  g itano :  per a mi ser gitano és tenir uns costums  

     associ ats a La famÍ Li a, a vegades, i mposats perquè si et  

surts d’aquests costums és com si no fossis gitano... en La soci etat  

    en què vivi m, és di fÍ ci L vi ure sent gitano. per una banda,  

t’ i mpedeix fer aLgunes coses que no estan ben considerades  

    per a La teva comunitat, com eLs estudis, vi ure fora, sortir de 

 vi atge, etc. i d’aLtra banda, La soci etat majoritàri a, peL fet  

    de ser gitano, també qüestionen eL que pots fer o no. a tot  

arreu et trobes barreres i LLavors penses:  

     “o trenco murs o m’ofego”.
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Defineix futur: El veig desconcertant.  

     no tinc clar el meu present perque, a causa de 

les meves circumstancies familiars,  

no puc programar res mes enlla d’un mes... Haig 

d’anar vivint el dia a dia, pero suposo que aixo  

     depen de cadascu. Cadascu es troba  

el seu futur.
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 ens mirin de la mateixa manera 
que a un paio, que estiguem en igualtat 
d’oportunitats, que les empreses no 
descartin currículums de gitanos pel 
fet de ser gitanos. Se’ns tracta amb 
desconfiança.
Home, jo des de la meva feina intento 
ajudar tot el que puc. Al casal, quan hi 
ha algun conflicte amb alguna família 
sempre que veuen que no es poden 
entendre, em criden a mi per a què 
faciliti un apropament i totes les parts 
s’entenguin.
Més o menys, faig una mica de medi-
ador, dono les claus per a què hi hagi 
enteniment. Amb Serveis Socials tam-
bé ho faig, així que m’utilitzen (riu).

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
La pressa per casar-se. Estan obses-
sionats... “Com no trobi aviat algú 
per casar-me, em quedaré sol”. Jo 
penso que és això, i l’afany de sortir de 
casa... “Em caso, tinc la meva llar, la 
meva dona, els meus fills i faig la meva 
vida”. Això passa bastant.
Als centres es margina bastant al nen  
gitano. A l’escola on em vaig graduar 
tenien una aula només per a gitanos...  
A veure, que sí, hi havia nois molt 
desvergonyits i gamberros, però si 
ja fas això des d’un principi, ja no 
dones oportunitats i aquesta no és 
la solució. La solució es mesclar-se 
perquè tothom s’integri.
I no vull dir que tots els gitanos són 
gamberros, sinó que si et treus un 
alumne gitano de sobre, millor. El 
fiques a un aula-taller de mecànica o 
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Defineix futur: El veig desconcertant.  

     no tinc clar el meu present perque, a causa de 

les meves circumstancies familiars,  

no puc programar res mes enlla d’un mes... Haig 

d’anar vivint el dia a dia, pero suposo que aixo  

     depen de cadascu. Cadascu es troba  

el seu futur.

Def ine i x  eDucac ió :  penso en un futur, si  no t’eduques  

       no pots arri bar a res. és La forma de trobar eL teu LLoc 

en eL món. eL mercat LaboraL està moLt maLament i si  no    

       estudi es.... s’ha d’estudiar!

fusteria, et treus el problema i et que-
des tranquil. Veig falta de vocació per 
part dels professors, no solucionen 
els problemes, se’ls treuen de sobre.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Jo ara mateix treballo com a educador 
social en el Centre Cívic del Besòs, en el 
casal El vaixell. En un futur m’agradaria 
ser professor d’educació infantil.

Què t’agradaria que fossin els teus fills? 
És complicat! Primer, que facin el que 
vulguin, no els obligaré a ser profes-
sors perquè és el que m’agrada a 
mi... Com si volen ser electricistes! El 
més important és que puguin escollir, 
que escullin una professió que els 
agradi i els faci feliços. No vull que es 
dediquin a una professió que jo els 
hagi imposat. Que siguin lliures per 
escollir formació i professió. Tampoc 
vull que sentin cap pressió per part de 
la cultura gitana, que facin tot al seu 
temps.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, em van ajudar molt. A veure, jo 
vaig començar quan cursava l’E.S.O. 
i ja em van ajudar molt quan la meva 
tutora no em volia aprovar perquè 
em deia que per a què volia el títol 
si acabaria al mercat. Llavors les 
tècniques de la Fundació van anar a 
parlar a l’escola i amb els meus pares 
i, finalment, me’l van donar. Amb un 
bé de mitja! I no me’l volien donar!! 
També m’han ajudat molt després, 
quan vaig començar batxillerat: suport 
econòmic, ànims, M’han acompanyat 
molt.
No pel que facis o deixes de fer, dei-
xes de ser gitano.  75
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entrevistes a professionals++
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