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Per què estudies?
Primer perquè crec que una persona 
ha d’estudiar per poder treballar, si no 
tens uns mínims no et contractaran en 
cap lloc. I segon, perquè amb l’estudi 
adquireixes uns valors, t’enriqueixes a tu 
mateix. És un fet del que no te n’adones 
en el moment, però després de finalitzar 
una etapa com és l’E.S.O. o el batxille-
rat, o ara al començar la universitat, sí 
que et fas a la idea que has après unes 
coses que són útils. És la típica pregunta 
que et fas quan estàs a classe: “Això 
per a què em servirà?”, però després te 
n’adones que sí, que estudiar serveix.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar? 
Per què?
No, perquè és té el concepte que els 
gitanos són persones que habitualment 
no estudien i si, a això, li afegim que 
ens sol costar una miqueta més per les 
dificultats que puguem tenir alguns... Di-
ficultats com que no entenguin la nostra 
cultura perquè, és clar, la veuen diferent 
i genera desconfiança. Són dificultats de 
tipus social, de rebuig que pot sentir un 
gitano pel fet de ser gitano. Jo crec que 
aquest rebuig hi és, almenys en el meu 
institut sí que hi ha aquesta concepció 
que si ets gitano no estudiaràs molt. Això 
fa que un perdi les ganes d’estudiar, s’ho 
acaba creient, pensa “Per què estudio? 
Si m’estan dient que jo no serveixo”. 

Dificultats amb què t’has trobat. 
Jo, si dic la veritat, no és que m’hagi 
trobat amb cap dificultat, però perquè 
sempre m’han dit que no semblo gitano. 
Llavors, és clar, el tracte canvia. Sempre 
que he dit que sóc gitano ha estat una 
sorpresa, no s’ho esperaven. Fins i tot 
els professors tampoc s’ho esperaven. 
En alguns casos però, la seva reacció va 

ser molt positiva, se sentien molt orgu-
llosos que, a la fi, un dels pocs gitanos 
de l’institut continués estudiant. El fet 
que no m’identifiquessin com a gitano no 
m’importava, però sí em feia sentir mala-
ment pels altres. I és que no sé per què 
la gent ha de tenir el típics estereotips 
sobre els gitanos: pell morena, trets físics 
determinats, etc. Si no els tens, ja no et 
consideren gitano i, llavors, et tracten 
d’una altra manera. I això és el que jo no 
veia just, per què ha de variar el tracta-
ment en funció del que semblis o no? 

Quines solucions o canvis creus  
que serien oportuns per pal·liar aques-
tes dificultats?
És una pregunta difícil... A veure, pel 
que fa a l’institut, i pel que he pogut 
observar durant aquests anys, jo crec 
que les coses han anat millorant, 
tant en el tracte a l’alumnat gitano i 
d’altres cultures com en els mètodes 
d’ensenyament. Però, és clar, aquest 
és un procés lent i que s’ha d’anar fent. 
Els tutors, sobretot, han de saber que 
tenen alumnes no solament gitanos 
sinó que ara amb la immigració, tenen 
moltes cultures en una mateixa classe i 
han d’intentar que tots es respectin i les 
respectin. És,  doncs, una manera d’in-
tegrar i jo crec que és una evolució. A 
poc a poc, els joves han d’anar veient la 
necessitat dels estudis, els professors 
han d’ajudar, els pares també i altres 
entitats donar suport. 

Com veu la teva comunitat el fet que si-
guis estudiant? Com ho veuen els altres, 
la societat majoritària?
Ho veuen bé i se n’alegren i més en 
aquests temps que és necessari tenir 
uns estudis per poder treballar i, sobre-
tot, amb la crisi econòmica actual en  

què moltes famílies es veuen obligades a 
posar els seus fills a treballar per poder 
tirar endavant. M’ajuden i em donen su-
port per a què continuï. Jo també intento, 
per la meva part, ajudar a casa, intento 
portar diners amb les feines que em van 
sortint. Crec que la societat majoritària, 
se n’alegra. El que passa és que, com 
són tan pocs els que continuen estudi-
ant, no sé si ho veuen bé o si hi donen 
suport o no... Sí que crec que suscita 
sorpresa i sempre sents el típic comen-
tari de “Guaita! Un que sí que ha volgut 
estudiar!”, comentaris que fan una mica 
de mal, perquè de seguida se’ns recorda 
la fama que tenim els gitanos.

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, en primer lloc, que tots 
tinguessin el graduat en E.S.O. per poder 
optar a oportunitats que ofereix aquest 
títol: com escoles taller on et preparen 
per un ofici, per treballar... Un cop s’asse-
guressin el graduat que no deixessin els 
estudis, que trobessin una formació que 
els agradés i motivés. Estaria bé poder 
crear escoles o centres de formació, 
no només per a gitanos, perquè encara 
estaríem més apartats, sinó escoles on 
els gitanos es trobessin còmodes i ac-
ceptats, on s’impartissin cursos que els 
interessessin, responent a la demanda i 
interessos del jovent actual. Jo em sento 
una mica, si més no en aquest institut, 
un referent, ja que els professors em 
fan servir a vegades com a model, com 
a exemple per a altres nois, per a què 
se n’adonin que és possible, treballant i 
posant-hi ganes, arribar a cursos superi-
ors. Quan sigui professor, esperem que 
aviat, m’agradaria influenciar en el tracte 
que es dóna als alumnes de cultures di-

Defineix gitano: Per a mi gitano es una persona amb  

     una cultura especial i diferent. No se, anomenar algu 

gitano es tenir en compte la seva cultura, la seva forma 

de vida. es una persona que te una cultura propia,  

     es identificar-lo amb una cultura concreta.
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ferents. De fet, sempre he dit que, quan 
sigui professor, voldria que m’assignes-
sin la tutoria d’una classe per ajudar a la 
integració ja que, moltes vegades, veig 
tutors que no recolzen els seus alum-
nes. No tots els tutors són iguals, però 
sempre està el típic tutor que sí, fa les 
entrevistes pertinents amb el pares, però 
res més, no s’interessa més enllà.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Una de les causes principals és que hi 
ha joves que s’han de posar a treba-
llar abans d’hora per ajudar les seves 
famílies. Després trobem la desmoti-
vació, perquè molts joves troben que 
han d’anar a l’escola per obligació i cap 
de les matèries que s’imparteixen els 
motiva. També crec que les formes que 
s’utilitzen per motivar no són les millors, 
no sé si m’explico. Vull dir que no s’està 
aconseguint arribar al joves en general, 
sense fer distincions. T’estan dient “estu-
dia, estudia” i no t’estan ensenyant com 
estudiar, com fer-ho, no et donen estra-
tègies, tècniques d’estudi i, depenent del 
professor i depenent de l’horari, no es 
realitzen les classes de forma motivado-
ra, de forma participativa, amb debats, 
grups de treball, dinàmiques...

A què et vols dedicar quan acabis la teva 
formació?
Vull ser professor, professor de llengua 
castellana, m’agradaria  ser professor 
d’E.S.O., principalment, però tampoc 
m’importaria treballar amb els més grans 
de primària. M’agradaria treballar en el 
centre on jo he estudiat. Primer perquè 
me’l conec molt bé i podria coincidir amb 
professors que serien companys que 
ja coneixeria. Conec el tipus d’alumnat 
d’aquest centre i la zona, que és un fet 

important al qual t’has d’adaptar. Igual 
que ara em fan servir de model per a 
altres joves, si arribés a fer de professor 
en un centre amb molts alumnes gitanos, 
podria ser un referent més fort. Imagina’t 
un jove estudiant gitano que es troba amb 
un professor gitano! Podria arribar més 
a ell, motivar-lo més a l’hora de dir-li que 
estudiés, que no abandonés els estudis.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat?
Sí, jo crec que sí. A veure, jo no sóc dels 
que van pregonant tot el dia que sóc gita-
no. Si m’ho pregunten ho dic perquè no 
m’amago, però crec que és una cosa que 
es porta a dins. I crec que em puc sentir 
igual que qualsevol altre jove gitano que 
no estudia o que una gitana que es queda 
a casa. Jo crec que això se sent, encara 
que després no ho vagis anunciant.

Què trobes a faltar?
A veure, trobes a faltar algunes coses 
com sortir amb els amics, l’esbarjo amb 
ells. M’he perdut sortides i plans de caps 
de setmana per haver d’estudiar, però 
són coses que després te n’adones que 
han valgut la pena sacrificar. És a dir, 
quan veus que tu tens un títol que has 
obtingut amb molt d’esforç i que amb 
ell se t’obren portes en el món laboral, 
veus que no t’has equivocat, que es veu 
compensat. També jo he trobat activitats 
en què he pogut sentir-me realitzat i 
en què m’he divertit. Per això em vaig 
implicar tant en l’organització d’activitats 
extraescolars a l’institut, en les seves 
festes i tallers. Jo volia idear activitats 
que atraguessin els joves, que no només 
assistissin a l’institut a estudiar per obli-
gació, sinó que el veiessin com una eina 
per a l’estudi i per realitzar activitats que 
els interessin i, així, involucrar-se més.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí molt, per com et tracten des dels 
teus inicis en el projecte. Jo, que 
sempre miro enrere per valorar, me’n 
recordo de com t’ajuden des d’un prin-
cipi i el recorregut que fan amb tu. Com 
et recolzen, com creuen en tu que és el 
més important, perquè et poden ajudar 
fent-te sentir que pots arribar a ser algú. 
També t’ajuden en els estudis i, a les 
classes de reforç/ampliació, sents que 
no estàs sol a l’hora de fer els deures. 
A més, tens l’ajut de les beques i els 
pares també el reben a l’hora de fer 
tràmits.  Et sents recolzat en tot.

Def ine i x  eDucac ió :  Són unS pri nci pi S, éS Saber eStar i  

comportar-Se, i poder afrontar leS coSeS que et trobeS a la  

      vida. en Segon lloc, crec que éS la forma d’adquirir elS 

coneixementS que et Serviran en un futur.

Def ine i x  futur :  per a mi el futur éS, tenint en compte 

        l’educació, conti nuar eStudi ant, acabar la meva carrera  

i treballar en el que m’agrada. que hi ha molta gent  

        que no S’ho pot permetre!
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Defineix gitano: Per a mi gitano es una persona amb  

     una cultura especial i diferent. No se, anomenar algu 

gitano es tenir en compte la seva cultura, la seva forma 

de vida. es una persona que te una cultura propia,  

     es identificar-lo amb una cultura concreta.
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Per què estudies?
Abans amb l’ESO i quatre coses que 
aprenies a qualsevol lloc podies trobar 
una feina però avui en dia, i més ara 
en temps de crisi, si no tens uns estu-
dis, és més difícil. A més, si vols tenir 
un bon sou o comoditats, mai està de 
més estudiar.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar? 
Per què?
Jo crec que en el meu cas sí que ha 
estat fàcil perquè, com bé sabeu, la 
meva mare és gitana però el meu 
pare no, encara que no crec que això 
influeixi. El més important és que a 
casa teva et diguin: “Si vols estudiar, 
estudia i si no vols, no passa res, 
però a casa no pots quedar-te, has de 
treballar. Si decideixes estudiar, nosal-
tres farem tot l’esforç per pagar-te els 
estudis”. 
Sí que pot ser més difícil si et relaci-
ones amb molts gitanos que no volen 
estudiar i que et condicionaran dient-
te que sembles un paio. En el meu cas 
el més difícil ha estat tenir la força de 
voluntat per posar-me a estudiar.

Dificultats amb què t’has trobat.
Per part d’altres gitanos o de la meva 
família no he trobat dificultats i tam-
poc he donat importància a comenta-
ris sobre que era massa “aplicat”.
Pel que fa a l’estudi sí se m’han plan-
tejat alguns problemes: em costava 
posar-me a fer els deures, no se’m 
donava bé l’anglès i vaig tenir un 
entrebanc amb la selectivitat. No vaig 
pagar al juny i vaig haver de fer-la al 
setembre, cosa que va provocar que co- 
mencés la universitat un mes més 
tard, quan ja tothom es coneixia. Vaig 
estar incòmode durant dues setmanes 

perquè em trobava sol, però després 
ja vaig començar a conèixer gent i de 
cinc assignatures, vaig aprovar 4!

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Principalment deixar de banda la 
idea que els gitanos no serveixen per 
estudiar i que només serveixen per 
al mercat. Suposo que això resulta 
una mica difícil, perquè depèn molt 
de la implicació de la família. Moltes 
vegades, per comoditat, no porten 
els nens a escola i aquests perden 
l’hàbit, hàbit que és molt difícil de 
recuperar a mesura que passen els 
anys.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva família ho veu bé. Els meus 
pares, sobretot el meu pare, m’ani-
men a què estudiï, a tirar endavant. 
Mai m’ha dit “vull que siguis advocat”, 
però sí que estudiés el que volgués i 
que si no volia estudiar, m’havia de 
posar a treballar. I per part de la soci-
etat majoritària igual. A la universitat 
quan dius que ets gitano la majoria no 
s’ho imaginen, jo sí ho he dit perquè 
no m’avergonyeixo de res.

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?
A mi m’agradaria que desaparegués 
la idea que els gitanos no servim per 
estudiar. I el que jo puc aportar és 
que si em trobo a un gitano en el meu 
entorn social, li donaré el meu suport 
i li faré entendre que estudiar és molt 

Def ine i x  g itano :  un gitano éS una perSona que neix amb  

     una Sèri e de concepteS que de vegadeS no Són elS méS correcteS 

com que un gitano no pot arri bar a eStudi ar, que noméS  

     Serveix per anar al mercat.

Defineix educacio: es allo que t’ensenyen tant 

     a l’escola com a casa teva. tambe es la manera  

de comportar-se, el ser educat, respectuos  

     amb la gent. 
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mà: sempre li ha costat estudiar i li he 
dit que només amb l’E.S.O. no té res, 
que si fa quelcom que ho faci ell i per 
ell, convertint-se també en un model 
de referència. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
L’entorn, la família i que pensen que 
no val la pena. Recordo, per exemple, 
que en el reforç de la Mina, alguns 
xavals es deixaven influenciar, tot i que 
eren bons “nanos”. I és que si no 
tenen algun model de referència, els 
és més difícil veure la importància 
d’estudiar.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Et respondré com a estudiant que 
està fent la seva carrera i com a cristià. 
Com a estudiant estic fent Enginye-
ria, perquè m’agrada i perquè voldria 
treballar d’enginyer.
Com a cristià crec que estic estudiant 
aquesta carrera, perquè Déu m’ha 
posat aquí i no sé si la resta de la 
meva vida tindrà res a veure amb l’En-
ginyeria. De la mateixa manera que 
Déu m’ha posat aquí ell, em posarà 
on vulgui.

Et sents igual de gitano/a que els 
joves que no han estudiat?
Sí, jo em sento gitano. Potser el meu 
germà s’hi sent més que jo, perquè li 
agrada més el flamenc, la guitarra...
 
Què trobes a faltar?
La implicació de la família, ja que consi-
dero que han de començar a adonar-se 
que anar al mercat està bé, però que 
cada vegada està pitjor.

Et sents recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, perquè que jo recordi des de cin- 
què de primària, sempre m’heu 
ajudat amb les beques de menjador 
i amb els ajuts. Això sempre et dóna 
una seguretat, et motiva perquè hi  
ha algú allà darrere donant-te suport  
i motivant-te per tirar endavant.

Def ine i x  g itano :  un gitano éS una perSona que neix amb  

     una Sèri e de concepteS que de vegadeS no Són elS méS correcteS 

com que un gitano no pot arri bar a eStudi ar, que noméS  

     Serveix per anar al mercat.

Def ine i x  futur :  penSar en el di a de demà, en què vull  

     aconSeguir per tenir certeS comoditatS a la meva vi da.  

avui dia, en el preSent, he de treballar.

Ezequiel Pérez Amaya, 19 anys
Sant Roc, Badalona

Col·legi SantíssimaTrinitat
Escola Tècnica Superior  

d’Enginyeria Industrial de Barcelona
1r curs d’Enginyeria Química
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Per què estudies?
Perquè penso que és la manera de te-
nir, després, un treball millor. Perquè he 
decidit formar-me en alguna cosa que 
m’agradi i perquè m’han criat fent-me 
veure que haig d’estudiar. He vist els 
estudis com una cosa bona, he crescut 
amb aquesta idea i l’he valorada i 
comprovada. A veure, comporta tenir 
temps i dedicació, però penso que és 
quelcom bo.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
És igual que per als altres. Més que 
una dificultat és quelcom psicològic 
que tu creguis que no t’acceptaran, 
que ho poden veure malament, però 
crec que en realitat l’opinió dels altres 
no és tan important. És fàcil si tu t’ho 
creus i és igual de difícil que podria 
ser per a la resta. Pots trobar-te amb 
dificultats, tot depèn de la persona i 
del que hagi viscut.

Dificultats amb què t’has trobat.
Jo no, la veritat, ni per part de la  
família ni per part de l’escola. Potser 
sí al principi, perquè sabien que era 
gitana i els podia estranyar, però han 
valorat positivament que sóc una  
persona que m’he dedicat a l’estudi  
i he fet el que havia de fer. Sí he tro-
bat dificultats econòmiques, per- 
què has de treballar i buscar-te la vida 
per pagar-te uns estudis que són  
molt cars.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
La concessió de beques i ajudes eco-
nòmiques. Més recolzament i suport 
econòmic als estudiants.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
A veure, hi ha dues opinions. Sempre  
hi ha qui ho valora: “Ai, guaita,  
està estudiant. Mira el que està fent!”  
I després hi ha els que et diuen: “I per  
a què estudies? Quants anys tens?  
Ui, sinó serveix per a res…” Sempre hi 
ha aquestes dues opinions.
La societat majoritària es sorprèn i pot-
ser et diuen “Ah, ets gitano”, però no ho 
tenen en compte. Si no sembles gitano 
et diuen: “Ai, però tu ets diferent” i si 
se n’obliden que ho ets, es posen a fer 
comentaris “Ai, els gitanos no sé què” i 
tu estàs allà… Jo sempre he dit que sóc 
gitana, sempre que he pogut. A veure, 
sense fer al cas, no. “Hola, em dic Saray 
i sóc gitana”, no, a veure, això, no. Si 
ha sorgit l’oportunitat, sí que ho he dit 
perquè físicament potser no ho semblo.  
Jo prefereixo dir-ho, per a què ho sàpi-
guen i no pas amagar-ho.

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? 
Obrir les ments i tot en general. A 
veure, no obligar que tots estudiïn i que 
tots tinguin una carrera, però sí que 
cadascú faci el que hagi de fer i que, si 
més no, el fet d’estudiar sigui una cosa  
normal. Qui vulgui fer-ho que ho faci, 
però que els altres no ho vegin com una 
cosa estranya i si a classe tenen més 
d’un gitano, que ho vegin com quelcom 
normal.
Jo puc aportar el fet d’haver estudiat 
i que vegin i reconeguin que sóc una 
gitana igual que les altres. M’agradaria 
ser un exemple per als que volen 
estudiar.

Def ine i x  g itano :  gitano éS una perSona normal i corrent, 

      l’úni ca coSa éS que ha naScut i l’han educada en una cultura 

diferent, amb unS coStumS i unS valorS que Són diferentS alS 

      de la reSta.

Defineix futur: L’avenir,  la vida que tindras despres.
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Def ine i x  eDucac ió :  educaci ó pot Ser elS valorS  

    que tu ti ngui S o la manera de comportar-te o parlar  

de forma acadèmi ca. també éS la formaci ó que ti nguiS,  

    el que vaS aprenent al llarg de la vida.
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quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Potser confonen un costum amb una 
prohibició, crec què és això. Alguns 
pensen negativament i creuen que no-
més serveixes per casar-te i tenir fills. 
Jo crec que es poden compatibilitzar 
ambdues coses.
Per part dels paios pots trobar-te cert 
rebuig, malgrat que no és el meu cas, 
però pot existir-ne. Hi ha vegades que 
no et sents recolzada per l’escola 
perquè, per exemple, et diuen: “Mira 
amb l’Erasmus hauràs de viatjar” i t’ho 
fiquen en el cap però, és clar, els meus 
costums no em permeten dormir fora 
de casa vés a saber on. A la universitat 
no m’ha passat, perquè tot això de 
l’Erasmus està una mica parat, però sí 
m’ha passat en petites coses que no 
tenen importància, coses que ells no 
entenen: que si un gitano té por d’anar 
a un lloc o si un gitano no pot fer 
segons què coses. Jo vull una estabi-
litat, però també vull sortir fora, veure 
coses, encara que jo mateixa em poso 
les meves traves. És una mica difícil.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Tant de bo trobi alguna cosa relaciona-
da amb els meus estudis. No sé ben  
bé què, però quelcom relacionat amb el 
disseny de moda, que és el que jo  
he estudiat. Tinc pendent fer alguna 
cosa de maquillatge perquè, com que 
treballo d’això, doncs m’agradaria 
estudiar sobre el tema i aprendre. De 
vegades o bé crees la teva pròpia firma 
o col·lecció, o bé treballes per a una  
empresa o un dissenyador concret. 
També pots treballar d’estilista o de per-
sonal shopper. D’una banda m’agrada 
més el disseny, perquè treballar en una 

empresa et dóna estabilitat, però d’una 
altra m’agradaria anar per lliure, anar 
a la meva.  Aquí està el rotllo, és difícil 
fer-lo compatible.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat ? 
Sí, i ho dic molt segura.

Què trobes a faltar?
Trobo a faltar la tranquil·litat, estar un 
dia sense tenir res a fer, sense estrès. 
No sé, el descans. Hi ha moments 
que penso: “Que bé que estaria jo 
ara!”, però en realitat prefereixo haver 
estudiat.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, és clar, perquè sempre és un recol-
zament que tens en aquells moments 
que penses: “Ai, què faig ara? Per què 
estic estudiant?” Sempre tens un grup 
de gitanos que estan per tu dient-
te:”Vinga Saray, estudia...”. Des de 
petita he pensat, més d’una vegada, 
que és molt positiu el fet de tenir algú 
que t’ajudi i que et fa pensar que si 
deixés d’estudiar, a quantíssima gent 
decepcionaries. És que, si jo deixo 
d’estudiar tot el que he fet, no em ser-
viria per a res.

Def ine i x  g itano :  gitano éS una perSona normal i corrent, 

      l’úni ca coSa éS que ha naScut i l’han educada en una cultura 

diferent, amb unS coStumS i unS valorS que Són diferentS alS 

      de la reSta.

Defineix futur: L’avenir,  la vida que tindras despres.

Saray Fernández Bestard, 21 anys
La Mina, Sant Adrià de Besòs

Col·legi Sant Gabriel
Escola Massana, Centre d’Art i Disseny

Escola Superior de 
Disseny i d’Art La Llotja

4t curs d’Ensenyament Superior  
de Disseny de Moda
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Per què estudies?
D’una banda per trobar una bona  
feina i d’altra per demostrar que no tots 
els gitanos són els que van al mercat, 
per exemple. També poden haver-hi 
gitanos i gitanes desenvolupant altres 
professions.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No, no és fàcil. Jo he hagut d’afron-
tar que la gent parli de mi, perquè 
no entenen que, amb 23 anys i sent 
gitana, encara estigui estudiant. Per 
això la gent del barri diu que sóc 
paia, perquè em veuen amb llibres. 
La meva pròpia família tampoc no 
m’ho ha posat gaire fàcil, sobretot 
des que vaig començar la universitat, 
perquè pensen i em diuen que per 
què no m’he casat ja i faig una vida 
normal com les meves germanes. 
D’altra banda m’he enfrontat a l’opi-
nió de les gitanes de la meva edat, 
algunes d’elles de la meva pròpia 
família, que consideren que sóc una 
noia estranya.

Dificultats amb què t’has trobat.
La família, la gent del barri que em  
critica, la desmotivació per no tenir clar  
si ho aconseguiré. Moltes vegades  
sento que em manquen forçes i que  
no arribaré, però d’altra banda vull estu-
diar, acabar la meva carrera i aconse-
guir ser pedagoga. He sentit la manca 
de recolzament i moltes limitacions  
a l’hora de fer les coses.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Per combatre la desmotivació s’haurien 
de fer activitats que tinguessin més a 

veure amb els gitanos. Per exemple, a 
l’assignatura de geografia podria estu-
diar-se el recorregut que va fer el poble 
gitano fins que va arribar a Espanya. 
També s’hauria de motivar més i donar 
més llibertat a les noies gitanes que 
desitgen estudiar o crear-se grups de 
recolzament per a elles.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Els no gitanos ho veuen bé, de fet 
molts no saben que sóc gitana.  
Treballo en una emissora de ràdio i 
allà ningú ho sap.
La meva comunitat crec que ho veu 
malament. A mi m’arriben moltes  
crítiques, sobretot per part de les  
dones i de gitanes de la meva edat 
amb fills que em diuen que sóc  
una payurra. De totes maneres sé 
que hi ha gent que valora que tingui 
una feina, que estudïi i que encara no 
m’hagi casat. Encara que al no treba-
llar en el barri i tampoc fer vida allà, 
no puc ser referent.

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? 
La relació és més normalitzada i això 
que els paios són racistes, però és 
que els gitanos també ho són! Jo crec 
que el que puc fer es demostrar a la 
gent que no seré menys gitana per 
portar el cabell llis, per posar-me una 
jaqueta de quadres o qualsevol altra 
ximpleria. Es pot ser gitana i dur un lli-
bre i no m’agrada escoltar que semblo 
una paia. Ara començaré a col·laborar  
en un projecte a l’institut Eugeni d’Ors 
on vaig estudiar. La intenció és donar 

Def ine i x  eDucac ió :  conjunt de coneixementS i valorS 

     que formen una perSona.

Defineix gitano: Persona diferent a la resta. 

     Les diferencies son de tipus cultural, linguistic,  

religios, de manera de pensar, de viure.
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per les seves limitacions no poden o 
no volen anar a la piscina. El projecte 
també pensa donar recolzament als 
professors enllaçant l’assignatura 
amb el barri.

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
La desmotivació, el veure el futur a 
llarg termini, el pensar que després no 
et contractaran per ser gitano. Els gi-
tanos solen viure en el seu propi món, 
envoltats  d’altres gitanos i realitzant 
qualsevol treball però dins de la seva 
minoria, concretament en el seu barri, 
a Sant Roc. És també important que 
a l’institut hi hagi nenes gitanes i 
que no se sentin perdudes. De totes 
maneres jo critico que no facin amics i 
penso que haurien de tenir companys 
en el centre i ajudar-se entre ells. Una 
altra causa té molt a veure amb el 
que escoltis a casa, perquè si la teva 
família et diu que no et relacionis amb 
paies per no perdre la teva cultura, 
aquestes nenes ho faran.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
M’agradaria ser pedagoga.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat? 
Sí, i a més em sento millor.

Què trobes a faltar?
Sentir que la meva gent està més im-
plicada. M’agradaria que no parlessin 
malament de mi pel fet d’estudiar o 
per tenir un llibre a les mans. M’agra-
daria tenir el recolzament del meu 
poble, que s’adonessin o que no dub-
tessin que continuo sent gitana.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, vaig gaudir d’un gran recolzament. 
A més quan vaig treballar amb les 
tècniques de la zona de Badalona al 
meu barri de Sant Roc com a monito-
ra de les classes de reforç/ampliació, 
em vaig sentir molt bé. Fins i tot, vaig 
aprendre dels propis nens que duien 
temes per estudiar que m’ajudaven a 
repassar conceptes.

Sara Cortés Lluch, 23 anys
Sant Roc, Badalona

IES Eugeni d’Ors
Universitat de Barcelona

2u curs de Pedagogia

Def ine i x  futur :  éS el dia de demà.
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Defineix educacio: Per a mi l’educacio 

son les bones maneres d’una 

persona, el respecte als mes grans, 

comportar-se, saber estar.  

Tambe hi ha l’educacio  a l’escola on 

t’ensenyen i et formen.

Def ine i x  g itano :  una perSona com qualSevol altra. penSo  

     en la meva cultura, en elS noStreS coStumS que 

Són diferentS.

Per què estudies? 
Perquè m’agradaria ser algú a la vida. 
Tenir més coneixements, més oportu-
nitats de treball. Mira, si amb la crisi 
ja és difícil trobar feina tenint estudis, 
imagina’t si no en tens.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què? 
Home, si s’esforça, sí. Bé, depèn de 
cada cas. Però si s’esforça, tothom 
pot estudiar i fer una carrera. Jo el 
que veig és que hi ha molt pocs gita-
nos que continuïn estudiant. Suposo 
que perquè no els interessa o no es 
poden pagar els estudis.

Dificultats amb què t’has trobat.
Jo no m’he trobat amb cap dificultat 
pel que fa al tracte que he rebut. No 
m’han de tractar de manera dife-
rent perquè sigui gitano. Bé, sí m’he 
trobat amb dificultats econòmiques, 
perquè estudiar és car, si més no, 
per a la meva família. Els meus pares 
han hagut de fer molts esforços.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Que fos més fàcil l’accés a les beques 
escolars, que hi hagues més, que 
s’abaratissin els costos, no sé... 
I que els pares recolzin molt els seus 
fills en els estudis, que és molt impor-
tant, és el seu futur.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Molt bé, estan molt contents. La 
resta, suposo que bé. Imagino que 
pensaran que és positiu. Sí que ho 
veuen amb una mica de sorpresa, 

s’estranyen que un gitano continuï 
estudiant.

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 que tots 
els gitanos estudiessin i veiessin la 
importància d’estudiar. Han de  
canviar la seva forma de pensar, han 
de veure que és el seu futur. 
D’altra banda, les escoles també hau-
rien de canviar la seva forma  
de pensar, confiar més en l’alumnat  
gitano i en les seves capacitats.  
A mi, a la meva escola, sempre 
m’han tractat bé, tracten bé els gita-
nos, però hi ha d’altres que no  
ho fan. Jo puc explicar la meva  
experiència i ser un referent per a 
altres nois. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Perquè no es troben interessats i 
motivats. Hi ha alguns que es deixen 
influenciar pels amics que no volen 
estudiar i acaben abandonant també 
els estudis. D’altres abandonen 
perquè no es poden permetre estudiar 
i, com a casa calen diners, s’han de 
posar a treballar.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Jo vull ser Animador d’esports. Quan 
acabi el batxillerat faré un cicle 
formatiu de grau superior d’Animador 
d’esports. L’Animador d’esports és 
aquell monitor que pot fer esports  
de risc, esquí, escalada, ràfting i tam-
bé puc treballar en hotels dinamit-
zant activitats d’estiu per als turistes.
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Def ine i x  futur :  éS treballar, tenir una famí li a i Ser algú  

    perquè haS eStudi at. en un futur? em veig gran, conti nuant 

amb elS eStudiS, amb fi llS...
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que no han estudiat ?
Sí, és clar, perquè hagi continuat 
estudiant no vol dir que em senti menys 
gitano que els altres, només he canviat 
la meva forma de pensar i ja està. Sóc 
gitano i punt, això es porta a dins.

Què trobes a faltar?
Home, he perdut més temps lliure per 
sortir amb els amics. Ara estudiant 
batxillerat, he de treballar molt més i 
no sempre puc baixar al carrer. Però 
bé, encara que estic menys temps amb 
ells, segueixen sent els meus amics.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, perquè m’ajuden i em motiven molt 
per a què continuï estudiant. Tinc un 
espai on puc anar a fer els deures, on 
m’ajuden i, això, hi ha molta gent que 
no ho té. Després està l’ajuda de les 
beques... Si no fos pel “Pere Closa”, jo 
no hauria pogut seguir estudiant.

 

Def ine i x  g itano :  una perSona com qualSevol altra. penSo  

     en la meva cultura, en elS noStreS coStumS que 

Són diferentS.

Jordi Malla Segalá, 17 anys
Barri Besòs, Barcelona

IES Barri Besòs
1r curs de batxillerat 
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Def ine i x  g itano :  perSona igual que elS altreS però 

    amb unS coStumS i forma de vida diferent. elS gitanoS  

donem molta i mportància a la famí l i a .

 40

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

Per què estudies?
Per poder tenir una bona feina i gua-
nyar més diners. Jo estic fent primer 
de batxillerat per poder treballar de 
mestra en una llar d’infants.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Tot depèn de si la seva família el  
deixa o ell vol. Penso que hi ha 
diferències entre els nens i les nenes 
gitanos. El nen fa el que vol mentre 
que les nenes gitanes tenen més obli-
gacions a casa, per exemple, amb els 
germans o ajudant a la seva família. 
A més, les nenes s’han de reservar 
fins el matrimoni i casar-se verges.
La meva família m’ha donat molt de 
suport i, a vegades, han vist més 
clar que continués estudiant que jo 
mateixa. Penso que ha estat molt im-
portant, m’han motivat molt. Sempre 
m’han comprat els llibres, encara  
que sigui amb molt d’esforç i he pogut 
estar en igualtat de condicions que 
la resta de companys. 

Dificultats amb què t’has trobat.
Moltes vegades m’he sentit aclapara-
da per estudiar, per haver d’esforçar-
me tant, malgrat que també he de dir 
que estudio o em preparo poc a casa. 
La majoria de les coses les faig a clas-
se i penso que exigeixen massa des 
del centre. En el barri no hi ha noies 
gitanes estudiant batxillerat, però jo 
no em relaciono amb elles. 

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Jo no sé què proposar perquè reconec 
que si jo volgués, podria seguir per-
fectament els estudis, però em costa 

aixecar-me i preparar-me les coses.
Pel que fa als gitanos penso que, en 
general, haurien d’haver més mo-
dels de gitanos treballant al barri en 
diferents professions. Així els nens/
es gitanos/es veurien la importància 
d’estudiar per poder ser com ells. Jo, 
personalment, m’esforço per acabar 
els meus estudis i ser una mestra de 
llar d’infants.

Com veu la teva comunitat el fet  
que siguis estudiant? Com ho veuen  
els altres, la societat majoritària?
La meva família ho veu bé, igual 
que els meus amics i els companys i 
professors del centre. Sí que la meva 
àvia, de vegades, em diu que per què 
estudio, que millor que em quedi a 
casa ajudant.

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 el dia de demà estudiessin tots 
i que poguessin accedir a totes les 
feines, encara que penso que un paio 
té més facilitats per aconseguir un 
bon treball que un gitano. Recordo 
l’exemple recent d’una gitana a qui 
van negar fer les seves pràctiques a la 
llar d’infants del barri, malgrat que el 
centre estava d’acord.
Jo, personalment, no sé si puc aportar 
quelcom. Quan comenci a treballar a 
la llar d’infants, rebré moltes demandes 
de les famílies i això m’agrada. 

Quines creus que són les causes  
per les quals els gitanos deixen 
d’estudiar? 
Perquè s’avorreixen i els seus pares 
els treuen de l’institut. També influeix 
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Def ine i x  g itano :  perSona igual que elS altreS però 

    amb unS coStumS i forma de vida diferent. elS gitanoS  

donem molta i mportància a la famí l i a .

Def ine i x  eDucac ió :  hi ha doS tipuS d’educació: 

      la que t’enSenyen a caSa i l’educació que repS 

a l’eScola o l’ i nStitut.

que de vegades els alumnes gitanos 
no tenen llibres i crec que és neces-
sari facilitar la igualtat.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Vull ser mestra de llar d’infants.

Et sents igual de gitano/a que els 
joves que no han estudiat ? 
Sí, i mai ningú ha posat en dubte que 
ho sóc. 

Què trobes a faltar?
No haver d’esforçar-me i no aixecar-
me d’hora com fan les noies que no 
estudien (riu).

Et sents recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, em sento recolzada. Quan no he 
sabut fer quelcom he comptat amb 
vosaltres i, a més, també m’heu aju-
dat molt amb les beques d’estudi.
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Miguela Luque Moreno, 17 anys
Sant Roc, Badalona

IES Barres i Ones
1r curs de batxillerat
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Def ine i x  eDucac ió :  cultura, Savi eSa, conei xement,  

    capacitat per eStudi ar. 

Per què estudies?
Perquè m’agradaria tenir un bon 
treball, tenir una certa capacitat per 
desenvolupar-me a la societat, poder 
viure bé, tenir una família però poder 
ser independent, poder treballar en 
allò que m’agrada...

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Tant per a un gitano com per a qualse-
vol persona és fàcil si poses tenacitat, 
interès i motivació. Si no ets positiu, no 
pots estudiar.

Dificultats amb què t’has trobat.
No m’he trobat cap dificultat familiar, 
perquè els meus pares m’han recolzat 
sempre. Sí que, alguna vegada, m’he 
trobat amb dificultats econòmiques, 
perquè els estudis són cars i els 
meus pares han hagut que fer grans 
esforços, però gràcies a la Fundació i 
d’altres he pogut disposar de diners 
mitjançant una beca.
Sé que altres gitanos sí troben 
dificultats, perquè les seves famílies 
els discriminen dient que són menys 
gitanos per estudiar. A vegades es 
pensen que estudiar és una malaltia 
en un gitano i no és així. Hi ha de tot: 
hi ha famílies que recolzen i altres 
que no. 

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Jo penso que s’haurien de realitzar reu-
nions i coordinacions als instituts i amb 
les famílies per veure la manca de re-
cursos que tenen i fer veure als pares la 
importància dels estudis. El centre i la 
família han de tenir converses directes 
per parlar d’aquests temes. L’institut ha 

de fer veure que els gitanos tenen les 
mateixes oportunitats que la resta i dir 
als pares que estudiar és una obligació 
i és una cosa bona. Els centres haurien 
de mullar-se més i treballar amb les 
famílies, primer els instituts i després 
entitats com la vostra.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Ho veuen bé, però a vegades em 
diuen que em quedaré ximple de tant 
estudiar. M’ho diu molt poca gent, 
però en ocasions m’ho han dit. I per 
a la resta de persones, la societat 
majoritària, ho veuen bé, és una cosa 
normal, jo estic integrada.
A l’institut sento que m’estimen com 
a la resta. No per ésser gitana m’haig 
de sentir menys ni res. Em donen  
el mateix afecte o més que als meus 
companys.

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 canvie-sin, 
que la relació entre la família i l’escola 
fos més bona i els gitanos estudies-
sin més. M’agradaria que els gitanos 
tinguessin més interès i motivació, 
que fossin positius i que el simple fet 
de ser gitanos, no significa que no 
puguin superar aquesta prova. Igual 
que es treuen el carnet de conduir es 
poden treure qualsevol títol. El que 
puc aportar jo és parlar de la meva 
pròpia experiència. Crec que puc ser- 
vir d’exemple per als gitanos que es 
plantegen continuar o no amb els 
estudis. Jo els dic que estudiïn, que 
després ja els compensaran.

Defineix gitano: Persona amb  

          una cultura diferent a la resta.

Def ine i x  futur :  alguna coSa que paSSarà i no Se Sap com,  

     ni amb qui ,  ni quan, però eSpero que Si gui bo. 

 jo en un futur em vei g feli ç.
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Def ine i x  eDucac ió :  cultura, Savi eSa, conei xement,  

    capacitat per eStudi ar. 

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, gràcies a ells he tingut una presta-
ció econòmica per continuar estudiant 
i, a més, m’han ajudat a nivell de re-
forç, a fer els deures, a saber estudiar 
i fer esquemes.
Sense el recolzament de la Fundació 
m’hagués costat una mica més, però 
crec que amb esperit emprenedor i 
amb motivació es pot aconseguir tot. 
Gràcies a la Fundació Privada Pere 
Closa i, sobretot, a les tècniques de la 
Fundació. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
La principal perquè no els agrada, 
després perquè alguns es casen, al-
tres prefereixen quedar-se a casa fent 
feina. Altres causes són la manca de 
diners i que els pares o el marit no  
els deixen continuar estudiant en el 
cas que ells ho vulguin fer. Jo crec que 
moltes vegades es poden sentir sols.
Malgrat que de la meva edat i a la 
meva família ara no hi ha cap altre gi- 
tano estudiant, mai m’he sentit sola, 
mai m’han discriminat i jo sola he po-
gut amb tot. 

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
A allò que estic estudiant en el cicle 
formatiu de grau superior: Adminis-
tració i finances. M’agradaria fer les 
oposicions a l’administració pública, 
aprovar-les i tenir un lloc de treball 
fix. Estic fent les pràctiques a la Ciu-
tat de la Justícia d’aquí de l’Hospita-
let, a Atenció a la Dona on em dedico 
a arxivar, a traballar en bases de 
dades, etc. Estic aprenent com funci-
ona tot i després ja faré més coses. 
M’agradaria opositar per a aquest lloc 
de treball i potser a l’estiu, em plan-
tejo fer la carrera d’Empresarials. Ho 
haig de pensar.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat ? 
És clar que sí. No pel fet d’estudiar sóc 
menys que ells.

Què trobes a faltar?
No crec que hagi perdut res, hi ha  
molt temps en aquesta vida per a tot.

Defineix gitano: Persona amb  

          una cultura diferent a la resta.

Def ine i x  futur :  alguna coSa que paSSarà i no Se Sap com,  

     ni amb qui ,  ni quan, però eSpero que Si gui bo. 

 jo en un futur em vei g feli ç.

Mª Isabel Contreras Doblado, 19 anys
La Florida, l’Hospitalet de Llobregat

IES Eduard Fontserè
2n curs de CFGS d’Administració  

i finances
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Per què estudies?
Perquè m’agrada. Jo sempre he volgut 
ser pediatra i desprès vaig pensar que 
era massa rotllo. Aleshores vaig escollir 
quelcom de relacionat. 

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No, bé, en el meu cas sí perquè la meva 
mare m’ha recolzat en els estudis, 
però és molt difícil, sobretot per a les 
gitanes. Els pares es pensen que si van 
a l’escola, s’aniran amb un nen i llavors, 
per aquest temor, no les deixen anar-hi 
i les treuen molt aviat. Després es 
passen la vida fregant al matí i baixant 
a ronear a la tarda amb tots els nens. 
Queden un dia amb un, a l’endemà 
amb un altre… Aquesta és la seva vida.

Dificultats amb què t’has trobat.
Cap, no he tingut mai cap problema. 
Bé, sí, els diners han estat un mal-
decap i, moltes vegades, pensant-hi 
m’he dit: “Ui, deixo la universitat!”.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Treballar i treballar per aconseguir di-
ners. Les universitats són molt cares i 
haurien de donar beques, encara que 
suspenguessis dues assignatures. 
Aquest any haig de pagar mil euros 
per cada assignatura, massa car. A 
més, per fer infermeria, només hi ha 
una universitat pública i t’arrisques  
a no entrar-hi.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Jo crec que bé. Molta gent em diu: 
“Guaita, està estudiant i tal!” i, 

sobretot, els nens de la nostra edat 
comenten: “I jo estic amargat amb els 
fills tot el dia i no sé què…”. Llavors no 
t’hauries d’haver casat, sinó estudiar. 
A veure, no és tan fàcil, però és que es 
casen molt aviat!
Els paios ho veuen bé. A veure, jo parlo 
per mi. A mi sempre em diuen que què 
bo que estigui estudiant i que el fet 
d’estudiar, és un repte per als gitanos. 
Bé, coses així. Jo penso que és bo que 
opinin d’aquesta forma. Jo és que mai 
he tingut cap problema.

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? 
Doncs jo crec que haurien d’anar a mi-
llor, o sigui, que cada vegada haguessin 
més estudiants. També integrar més 
als gitanos, que hi ha gent que opina: 
“Oh gitanos, no, no”. Que s’impliquéssin 
més en el tema gitano per a què també 
tinguéssim una possibilitat.
Jo puc aportar la meva experiència 
dient-los que estudiïn. Bé,no ho sé, 
potser si vaig a més reunions com la 
que vàrem fer a l’IES Fòrum 2004 amb 
les nenes gitanes... És que això és el 
que jo faig, per exemple, al barri tinc 
dues amigues i els dic: “Espavileu una 
mica o amb la vida que porteu...” i una 
em contesta: “Ah, a mi tant se me’n 
dóna, si no tinc res a perdre”. A veure, 
quina vida és aquesta? Si, fins i tot, ja 
tenen fills...

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Perquè els nens s’han de posar a treba-
llar i les nenes tenen germans i han de 
tenir cura d’ells, fer el menjar, fer les fei-
nes de casa... Aquesta situació és culpa 

dels pares que tenen una mentalitat... 
Des de l’escola jo no sé quina educació 
donen, les nenes van al col·legi per veu-
re els nens i a més, els professors van 
a treballar i volen que la classe acabi 
aviat per anar-se’n a casa seva. Van al 
col·legi, fan la classe i els paguen igual, 
tant si eduquen com si no. 

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Vull ser infermera instrumentista que 
són les que estan al quiròfan, però no 
sé, quan acabi les pràctiques d’especi-
alitat ja decidiré si vull treballar en un 
quiròfan o a neonatologia que això de 
rentar bebès, m’agrada. 

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat? 
Sóc gitana i em sento gitana, però 
potser no segueixo els costums de les 
nenes gitanes de la meva edat perquè, 
per exemple, jo me’n vaig de festa. És 
que passo de fer malbé la meva vida. A 
veure, sóc gitana pels quatre costats, 
però no faig les coses que fan algunes 
gitanes que es queden a casa seva. 
Jo és que estar asseguda en un banc 
veient passar cotxes, no em motiva. És 
clar que totes no són iguals. 
A mi, moltes vegades, m’hagués 
agradat ser paia perquè, per exem-
ple, estem a classe estudiant el tema 
del dolor i de la vetlla de difunts i un 
professor diu no se què dels gitanos i 
tota la classe fa xac! amb el cap i em 
miren. Això em fa sentir molt incòmo-
da... Un altre dia van parlar del medi 
ambient al barri de la Mina. Jo no hi 
era a classe perquè estava fent comu-
nitària, però van posar a la Mina que 
no vegis: que si era un medi infectat 
per la brutícia i coses així!

Def ine i x  eDucac ió :  SegonS a qui na cultura pertanyi S, repS  

una educaci ó o repS una altra. i bé, SegonS l’educaci ó que  

     doni S alS méS petitS, Seran d’una manera o una altra. Si elS 

enSenyeS que no han de robar, llavorS no robaran; Si elS eduqueS 

     bé, el di a de demà pot Ser que Si guin quelcom a la vida i Si paSSeS 

totalment d’ellS, pot Ser que Si gui n unS jonqui S, no ho Sé.

Defineix futur: el futur es una etapa de la vida  

     en la qual penso en la meva futura carrera i que  

sere infermera. Penso en el meu marit (riu),  

    en els meus fills i viure super amb la meva familia. 
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pre que parlen de fer l’amor, diuen: 
“És que la Jessy no pot!...” I? Què 
passa? T’importa la meva vida? Que 
elles facin el que els doni la gana... 
Em molesta que sempre estiguin amb 
això.

Què trobes a faltar?
Més base a matemàtiques i, sobretot, 
trobo a faltar al meu germà perquè va 
deixar d’estudiar i es va posar a tre-
ballar per a què jo pogués continuar 
estudiant en un futur. Està casat i no 
el veig tant com jo voldria. Ja sé que 
la pregunta era sobre mi, però això és 
un sacrifici. 
Les meves millors amigues, que conec 
des dels tres anys les mantinc, les del 
cicle les tinc i les de la universitat, tam-
bé. Així que considero que, pel camí, no 
he sacrificat res. Home, a veure, l’any 
passat quan estava fent el cicle, no veia  
les meves amigues ni el meu promès 
(riu) perquè havia d’estudiar molt i tenia 
poc temps per veure’ls, però ha valgut 
la pena. 

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Moltíssim, encara que només truqui 
quan tinc problemes (riu). Crec que em 
recolzen en tot: quan haig d’estudiar, 
quan necessito diners...
A veure, jo de petita no volia anar al 
reforç de la Fundació i un dia em va 
veure la Maika i em va dir: “Tu què 
fas aquí?” I jo li vaig contestar: “Fent 
batxillerat...”, “I perquè no estàs al 
Pere Closa?”, em va respondre ella. 
Jo sí coneixia la Fundació, perquè una 
vegada vau visitar la meva escola, però 
com que no van incorporar la meva 
amiga al projecte perquè era massa 

Def ine i x  eDucac ió :  SegonS a qui na cultura pertanyi S, repS  

una educaci ó o repS una altra. i bé, SegonS l’educaci ó que  

     doni S alS méS petitS, Seran d’una manera o una altra. Si elS 

enSenyeS que no han de robar, llavorS no robaran; Si elS eduqueS 

     bé, el di a de demà pot Ser que Si guin quelcom a la vida i Si paSSeS 

totalment d’ellS, pot Ser que Si gui n unS jonqui S, no ho Sé.

Defineix futur: el futur es una etapa de la vida  

     en la qual penso en la meva futura carrera i que  

sere infermera. Penso en el meu marit (riu),  

    en els meus fills i viure super amb la meva familia. 

Def ine i x  g itano :  no Sé, em ve al cap  

      la raça gitana i que hem eStat 

diScri mi natS un tempS. ara hem  

      evolucionat, ara Som méS treballadorS i 

ja no eStem tan diScri mi natS. una cultura  

      que poSSeeix una Sèri e de coStumS,  

unS bonS i altreS dolentS.

petita, jo tampoc vaig voler anar-hi. 
Què beneita! 
Al reforç vaig conèixer al Néstor que 
m’ajudava molt amb les matemàtiques, 
a la Tati que ho feia amb el català i la 
Carolina amb la filosofia.

Jessica Gómez Cortés, 21 anys
La Mina, Sant Adrià de Besòs

IES Rambla Prim 
Escoles Universitàries  

Gimbernat i Tomàs Cerdà
2n curs d’Infermeria
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Def ine i x  eDucac ió :  reSpectar-Se elS unS alS altreS.  

        Ser educat éS reSpectar i tenir una educació.

Defineix gitano: Per a mi ser gitano    

       es una forma de vida diferent.  

els costums dels gitanos no tenen  

       res a veure amb els dels paios.

Per què estudies?
Per poder mantenir a la meva família el 
dia de demà.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Depèn d’en quin lloc, doncs sí. Per 
exemple, a segons quina escola si et 
veuen que ets gitano, potser no et 
volen o si et poden donar una beca, 
no te la donen, no aposten per tu.
En d’altres llocs et poden concedir 
una beca per ser gitano com és el cas 
de la Fundació Privada Pere Closa o 
de la Fundación Secretariado Gitano. 
Per part de les famílies crec que, més 
o menys, van veient bé que s’estudiï. 
Malgrat que fa uns anys no ho veien 
tant bé, actualment saben que has 
d’estudiar per tenir després una bona 
feina. També hi ha gitanos que no 
volen estudiar i prefereixen treballar.
La meva família m’ho ha posat fàcil, 
ells em deien: “Si vols, estudies; sinó, 
treballes”. Sempre m’han animat a 
què continués formant-me, però sen-
se obligar-me.

Dificultats amb què t’has trobat.
Sempre he tingut dificultats amb els 
mestres. Algun, després, m’ha caigut  
bé i sinó els he aguantat.
En general penso que els gitanos 
troben dificultats amb els professors 
i amb les companyies quan s’ajunten 
amb amics que no volen estudiar i 
que els diuen que són un ximples per 
anar a l’institut. 
Penso que no totes les famílies han faci-
litat que els seus fills estudiessin per-
què creuen que és millor que treballin o 
que formar-se no els servirà per a res.
Doncs jo crec que és millor estudiar 
perquè així tindré una feina i cobra-

ré més que un altre que no s’hagi 
preparat.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
El que ja s’està fent. Hem tingut la 
visita d’un gitano que ha estudiat, el 
Sebastián Porras, i que treballa a la 
Fundació Privada Pere Closa. Va venir 
al centre on estudio parlant romanó. 
Això està molt bé, perquè vam poder 
veure que ell és gitano, està treba-
llant i té un bon futur.
Per combatre els consells negatius 
de les amistats, estaria bé que algun 
gitano més jove, amb divuit o dinou 
anys, també fes aquestes xerrades i 
transmetés que és bo estudiar perquè 
algun dia el mercat, com a forma de 
guanyar-te la vida, s’acabarà.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La meva família ho veu bé, perquè pre-
fereix que tingui una bona feina. Primer 
estudiar i després treballar.
Alguns dels altres gitanos pensen que 
sóc ximple perquè si ja tinc el graduat 
de secundària, per a què estudiar més! 
A mi m’és igual, ja ho veuran quan jo 
tingui una bona feina.  

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? 
Estaria bé que si alguns volen treballar, 
que ho facin però que es preparin més, 
es formin, per poder aconseguir una 
bona feina.
Jo puc aportar el meu exemple, que ells 
s’identifiquin amb mi i facin el mateix.
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Def ine i x  eDucac ió :  reSpectar-Se elS unS alS altreS.  

        Ser educat éS reSpectar i tenir una educació. Def ine i x  futur :  el que noSaltreS fem.  

               ti ndràS el futur que tu SembriS.
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eyQuines creus que són les causes  

per les quals els gitanos deixen 
d’estudiar? 
La societat. Els gitanos ho veuen 
difícil, no volen estudiar i es posen a 
treballar.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Allò que estic estudiant: informàtica.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat? 
És clar, perquè estudiar o no, no et fa 
diferent.

Què trobes a faltar?
D’una banda, si em comparo amb 
els joves de la meva edat que estan 
treballant, trobo a faltar els diners 
que ells guanyen i jo no, però com fins 
ara no n’he guanyat tampoc és gaire 
important.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, perquè quan he tingut dificultats 
amb alguna assignatura, m’heu aju-
dat. També a l’hora de pensar i buscar 
què volia fer quan acabés la secun-
dària. Em vàreu ajudar molt i si no 
haguéssiu estat al meu costat hagués 
estat un rotllo fer-ho sol.

Alfonso Pérez Amaya, 17 anys
Sant Roc, Badalona

Col·legi Santa Joana de Lestonnac
IES Badalona IX

1r curs de CFGM d’Administració  
de sistemes
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Def ine i x  g itano :  una perSona i gual que la reSta. 

      alS gi tanoS enS uneixen uneS caracteríSti queS i unS coStumS. 

hi ha gitanoS que no penSen en elS eStudiS i d’altreS que Sí.

 48

Defineix educacio: es quelcom molt  

     important que reps de la familia i de 

l’escola. Per què estudies?
Perquè m’agradaria tenir una bona 
feina.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
Sí, perquè tenim les mateixes capacitats 
que tothom, però hi ha molts gitanos que 
no veuen la importància dels estudis i 
això complica que els nens/es la hi donin.
En els centres crec que ens miren igual 
i ens ensenyen el mateix, però depèn de 
cada un: t’ho has de guanyar tu mateix.

Dificultats amb què t’has trobat.
Des de la meva experiència vaig trobar-
me amb la dificultat de les amistats. 
Quan estava a cinquè i sisè, tenia 
amigues que no volien estudiar i em 
costava molt no seguir el seu exem-
ple. Després la secundària va signifi-
car un canvi radical per a mi perquè 
tot era molt diferent: hi havia gent 
molt gran, el centre també ho era i,  
a més, hi havia molts professors.
Vaig continuar en la línia de no voler 
estudiar, però vaig canviar d’insti-
tut i allà sí em motivaven. A més, el 
nivell s’adequava més a mi i hi tenia 
persones conegudes. El resultat va 
ser que vaig esforçar-me, perquè volia 
estudiar per tenir una bona feina i  
no haver de treballar netejant. Per part 
de la meva família no he tingut cap difi-
cultat. La meva mare no m’ha obligat  
a estudiar, però sempre m’ha repetit 
que els estudis seran un bé per a mi.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
Que hi hagués més models de gitanos 
que hagin estudiat i que treballin, 
perquè si a la seva família veuen que 

ningú no ha estudiat, ells no li donaran 
importància i creuran que el seu fu- 
tur és casar-se i anar a vendre al 
mercat. A vegades no serveix de molt 
el que diguin els pares si el nen/a no 
vol estudiar. 
Els professors haurien de motivar i 
estar més a sobre d’aquells gitanos i 
gitanes que estudien, per a què no se 
sentin sols. Després tot depèn d’ells, 
del seu esforç. 

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
La societat majoritària bé. A l’institut 
no es creien o es quedaven al·lucinats 
quan sabien que era gitana. Tinc molt 
bona relació amb els meus companys, 
que són tots paios, i amb els profes-
sors. La gent del barri i les noies de la 
meva edat diuen que és millor que estu-
diï, perquè serà quelcom bo per a mi.

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 més fàcil el pas a la secundà-
ria, ja que la majoria de gitanos/es 
deixen els estudis perquè hi ha molta 
diferència amb el nivell de primària.  
A l’institut t’exigeixen bastant, hi ha 
molts canvis, et canses i llences la to-
vallola. Jo puc ser un exemple per a  
les noies de la meva família. 

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
El cansament i no tenir suport a casa. 
El cas dels paios és diferent perquè si 
no estudien, els castiguen i es veuen 
obligats. Nosaltres no ho fem perquè no 
volem.
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Def ine i x  g itano :  una perSona i gual que la reSta. 

      alS gi tanoS enS uneixen uneS caracteríSti queS i unS coStumS. 

hi ha gitanoS que no penSen en elS eStudiS i d’altreS que Sí. Def ine i x  futur :  allò que et Servirà per a tota la vida,  

     per exemple, elS eStudiS. Si eStudieS ara, en un futur  

et Servirà molt per trobar una fei na.

A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
M’encantaria ser administrativa, és el 
meu somni. 

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat? 
Igual. No canvia res.

Què trobes a faltar?
Companyes gitanes que facin amb mi 
el cicle formatiu de grau mitjà que estic 
estudiant, perquè a la meva classe 
no n’hi ha cap gitana. I és que al barri 
moltes de les meves amigues ja estan 
casades.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, perquè m’ajudeu a fer els deures,  
a entendre els temes que em costen i 
tinc el vostre suport. Francisca Tejada Fernández, 17 anys

Sant Roc, Badalona
IES Badalona IX

IES Badalona VII
1r curs de CFGM de Gestió administrativa
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Per què estudies? 
Perquè m’encanta, és la meva passió. 
I perquè, gràcies a Déu, tinc uns pares 
que em recolzen i perquè em sento bé 
estudiant.

Per a un gitano/a és fàcil estudiar?  
Per què?
No, a veure, les coses s’han moder-
nitzat molt més. Els gitanos són més 
moderns i ara veuen que estudiar és 
el més important, però hi ha gitanos 
que encara tenen una mentalitat molt 
tancada i a la Mina més.

Dificultats amb què t’has trobat.
No, mai no m’he trobat amb cap difi-
cultat, ni a l’escola ni a la meva famí-
lia m’he trobat amb impediments. El 
que sí m’he trobat és amb dificultats 
econòmiques però, gràcies a la vostra 
ajuda i amb els esforços dels meus 
pares, no han estat un gran problema.

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
A veure, ja se sap que hi ha moltes 
ajudes per als gitanos i això ja està 
molt bé, són bons recursos i l’educa-
ció pública, personalitzant en el meu 
cas, ha estat bé. Però hi ha molta 
gent que encara no se la pot perme-
tre, perquè econòmicament estan 
molt malament. No sé, crec que, en 
aquests casos, les escoles s’haurien 
d’adaptar una mica al seu estil de 
vida, que es posessin a la seva pell.

Com veu la teva comunitat el fet que 
siguis estudiant? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Molt bé, estan molt contents i molt 
orgullosos.

Hi ha molta gent que encara creu  
que els gitanos no som capaços de 
res bo perquè es guien per estereotips, 
però afortunadament hi ha molts que 
són bones persones, que t’ajuden, et 
recolzen i veuen bé que estudiem. Crec 
que hi ha alguns que es sorprenen, 
però ho veuen bé i d’altres que ho 
veuen malament. És a dir, es pensen 
que els gitanos dins d’una aula podem 
dificultar l’aprenentatge dels altres.  
Jo m’he trobat amb opinions del tipus:  
“Ets un mal exemple”.

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, jo voldria que tots els gitanos, 
absolutament tots els que hi ha al pla-
neta Terra, estudiessin i tinguessin les 
seves carreres. Ens costa més, potser 
perquè la nostra cultura és una mica 
diferent, però m’agradaria que tots es-
tudiessin i obtinguessin els seus fruits 
que és el que tindran a la vida.
Jo crec que puc aportar el meu exem-
ple: amb disset anys sóc una mocita 
gitana que està estudiant i explico la 
meva experiència a altres noies.
 
Quines creus que són les causes  
per les quals els gitanos deixen 
d’estudiar? 
La influència dels altres, és a dir, la  
influència de la família és molt  
important i molts gitanos, no tots, 
deixen d’estudiar perquè els altres  
els influeixen, els recriminen. Però 
és el cas, com t’he dit abans, dels 
gitanos que són més tancats.
Des de la societat majoritària, pot- 
ser no hi ha tantes causes, però hi  
ha molt rebuig i això fa molt de mal.

D e f i n e i x  g i t a n o :  quan jo eScolto la paraula gitano em bull 

          la Sang per què éS el que porto a dinS i per a mi éS un orgull.  

la meva cultura éS la meva vida i éS una coSa a  

         la qual no puc fallar..

Defineix futur: La visio de la meva vida d’ara endavant.
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A què vols dedicar-te quan acabis la 
teva formació? 
Del tot no ho sé, ho estic pensant, però 
segur que relacionat amb el que estic 
estudiant.

Et sents igual de gitano/a que els joves 
que no han estudiat ?
Ja ho crec!! (riu). 

Què trobes a faltar?
No trobo a faltar res, no m’he perdut  
absolutament res, això ho tinc més 
clar... i, si us plau, que ho tingui clar 
tothom!!!  
Al contrari, he guanyat satisfacció 
amb mi mateixa.

Et sents recolzat per la Fundació Priva-
da Pere Closa? Per què?
Sí, molt, és clar que sí, perquè m’aju-
den, estan per mi. Encara que, a vega-
des, m’han de perseguir (riu), sempre 
segueixen ajudant-me i de veritat que 
és un suport molt fort el que doneu. Jo 
des que vinc a les classes de reforç/
ampliació, des de petita, el suport ha 
estat molt important en tot el que he 
necessitat.

Belén Amador Campos, 17 anys
Barri Besòs, Barcelona 

IES Rambla Prim
IES Poblenou

2n curs de CFGM de Comerç

D e f i n e i x  g i t a n o :  quan jo eScolto la paraula gitano em bull 

          la Sang per què éS el que porto a dinS i per a mi éS un orgull.  

la meva cultura éS la meva vida i éS una coSa a  

         la qual no puc fallar..

Defineix futur: La visio de la meva vida d’ara endavant.
D e f i n e i x  e D u c a c i ó :  éS el méS important. 

        éS la primera coSa que ha de tenir una perSona: 

educació. l’educació éS tot: valorS, boneS manereS, 

        unS eStudiS. éS el que forma una perSona 

i la fa perSona.
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entrevistes a joves graduats en E.S.o.++
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