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L’any 1998 es va constituir la Fundació Privada Pere Closa per potenciar la 
formació dels nens/es i joves gitanos, amb l’objectiu de cercar el seu èxit 
escolar.

Els nens, nenes i joves vinculats a la Fundació han crescut, en sentit literal  
i maduratiu, al nostre costat i avui dia molts d’ells han aconseguit el graduat 
en secundària, d’altres en cicles formatius de grau superior i alguns es troben 
fent una carrera universitària. Tot això significa per a nosaltres tenir èxit 
educatiu.

Hi ha un autoestereotip dins de la nostra pròpia comunitat basat en la idea 
que els nostres joves no tenen el suport suficient per obtenir aquest desitjat 
èxit acadèmic i, també, existeix l’hetereoestereotip que els gitanos no estudien 
carreres universitàries, perquè no està dins dels seus interessos professionals. 
Nosaltres pretenem demostrar, a la resta de la societat catalana, que Joves amb 
futur és una bona experiència, és a dir, que si confiem en els joves, ells ens 
demostraran que l’èxit educatiu és possible. Hem de potenciar els nens i  nenes 
d’avui per a què siguin els joves amb futur de demà i hem de potenciar els joves 
d’avui per a què siguin els homes i dones gitanos amb futur.

PR ESENTACI Ó 

Te oves saste baxtale.
Domingo Jiménez Montaño 
President de la Fundació Privada Pere Closa



La Fundació Privada Pere Closa té com objectius principals la formació i  
la promoció del poble gitano a Catalunya, per tal d’aconseguir que el màxim 
nombre possible de gitanos i gitanes tinguin l’oportunitat de situar-se en 
les mateixes condicions formatives que la resta de la població. Per aquesta 
raó, la Fundació Privada Pere Closa promou la dinamització de la relació que 
s’estableix en el món educatiu entre els nens i les nenes - des de primària 
fins arribar als estudis superiors -, l’escola, la família i l’entorn social. 
Seria una temeritat intentar dur a terme una actuació unilateral i, per això,  
s’imposa un treball integral. No només són les famílies gitanes les que han  
de fer un esforç per apropar-se a l’escola i comprendre els beneficis  
que aporta, sinó que la institució acadèmica, amb les persones que li donen  
vida, ha d’acceptar la cultura gitana com a part constituent de la realitat 
històrica i actual catalana. 

La formació acadèmica és una de les eines bàsiques per aspirar a la igualtat. 
Per aquest motiu la Fundació Privada Pere Closa centra la seva tasca en 
facilitar i recolzar la formació dels nens/es i dels joves gitanos i gitanes per 
tal que puguin avançar en la seva evolució personal i participar en la col·lectiva 
com a membres d’una comunitat cultural amb identitat pròpia. 

La Fundació Privada Pere Closa neix de la voluntat d’un grup de joves gitanos 
i gitanes, amb el suport d’institucions i persones amigues, de motivar els 
membres del nostre poble per a què siguem nosaltres els protagonistes del 
nostre futur. La nostra tasca vol ser, a més, un complement a la que realitza  la 
xarxa associativa gitana existent. Els altres objectius de la Fundació Privada 
Pere Closa són vetllar per la imatge positiva del poble gitano, preservar el seu 
llegat cultural i donar-lo a conèixer a la resta de la societat. 

Els membres de la Fundació Privada Pere Closa també volem difondre 
l’especificitat de la cultura gitana com una cultura diferent i enriquidora per 
a tots i promoure el respecte per a totes les seves manifestacions: llengua, 
costums, artesania, valors, literatura, etc. La cultura del nostre poble, que  
ha estat perseguida i anihilada durant segles i que encara avui continua 
patint agressions i és desconeguda per la majoria de les persones, requereix  
del reconeixement institucional que mereix i del recolzament de la resta  
de la societat.

Actualment, la Fundació Privada Pere Closa desenvolupa quatre projectes 
bàsics que guien la majoria de les nostres accions. Siklavipen Savorença  
és el buc insígnia de la nostra entitat. Es tracta d’un projecte socioeducatiu 
amb què començà a caminar aquesta organització i que pretén dinamitzar  
les relacions entre els nens i les nenes gitanos/es, les seves famílies i l’escola  
i apostar per l’èxit acadèmic. El programa Promoció Escolar té l’objectiu  
de disminuir l’absentisme escolar. Difusió de la Cultura Gitana pretén dur la 

ARRI BEN TE MPS DE CANVI 



nostra cultura a tots els àmbits de la societat catalana, per exemple, amb la 
difusió dels contes populars gitanos, la nostra història i la nostra llengua.  
I, finalment, Sensibilització Educativa que aposta per la formació, l’orientació  
i l’assessorament dels professionals de l’àmbit socioeducatiu sobre la  
cultura gitana en relació amb l’educació.

Joves amb futur és la imatge de l’esforç i del treball de moltes persones però, 
sobretot, és la imatge de les noves generacions de joves, alumnes que formen 
part de la trajectòria de la Fundació Privada Pere Closa i que veuen i viuen  
de prop el canvi en la concepció de l’educació en la vida dels gitanos i gitanes.

Joves amb futur és fruit de les experiències de nois i noies gitanos/es i de 
professionals de l’àmbit socioeducatiu. El corpus de la publicació és un recull 
d’entrevistes realitzades durant l’any 2009.

L’esmentada publicació s’ha estructurat en quatre apartats: 

Prèviament, en el mateix bloc de la Presentació i la Introducció, s’ha 
desenvolupat el capítol Arriben temps de canvi, on es mostra la naturalesa, els 
objectius i els projectes de la Fundació Privada Pere Closa.

Èxits 
En aquest apartat trobem sis entrevistes realitzades a joves gitanos/es que han 
finalitzat els estudis postobligatoris amb èxit.

Promeses 
Inclou onze entrevistes a nois i noies gitanos i gitanes que en l’actualitat estan 
cursant estudis postobligatoris i participen en les activitats de la Fundació 
Privada Pere Closa. 

Oportunitats 
En aquesta part presentem deu entrevistes a joves gitanos/es que van obtenir 
el títol de Graduat en E.S.O.

Educant per viure 
Espai dedicat a les reflexions de professionals que, d’una manera o altra, tenen 
relació amb la Fundació Privada Pere Closa.

Jo de gran vull ser...  
Recull de dibuixos dels alumnes de primària que estan vinculats amb la Fundació 
Privada Pere Closa.

Volem destacar i agrair als senyors/es Juan Ruíz Soriano, Casto García Herrero, 
Anna Pérez Comes, Roser Peris Ros, Maika Vakero Molina i Miguel Ángel 
Franconetti Andrade, la seva participació en Joves amb futur.  
 

I  NTRODUCCI Ó
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Isaac Carmona Bermejo, 20 anys
Sant Roc, Badalona 

IES Barres I Ones
Centre d’Estudis Catalunya

DEFINE IX GITANO: ÉS UNA ÈTNIA, UNA FORMA DE VIDA DIFERENT  

         A LA RESTA, QUE TÉ LES SEVES PRÒPIES ARRELS, LA SEVA FORMA 

DE VIDA I LA SEVA PERSONALITAT.

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

A LA VIDA I SENSE QUE NINGÚ ET PUGUI DIR AIXÒ  

SÍ O AIXÒ NO. Defineix educacio: Formar les persones,           a
dquirir coneixements que serviran,  

en un futur, per viure.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dificultats amb què t’has trobat.
A l’hora d’estudiar? Em desmotivava 
perquè estava fent Integració Social i no 
era el que jo m’esperava. Ho vaig voler 
deixar en moltes ocasions. No m’agra-
dava el que estava estudiant, perquè no 
era el que jo buscava, però al final aquí 
estic amb el meu títol. Mai m’he sentit 
incòmode ni he tingut cap dificultat: ni 

amb família ni amb els companys ni 
amb ningú, a més hi ha molts gitanos a 
Sant Roc.

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

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

En relació a la formació i els gitanos. 
Cap a on t’agradarien que anessin les 
coses? Què creus que pots fer  
o aportar tu? 
Quants més gitanos estudiem, millor. 
També necessitem referents per a les 
generacions que ens segueixen, que 
puguin veure que estudiar no és res es-
trany, que nosaltres ho hem fet i estem 

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

            p
ersona que te la seva cultura, que es  

diferent pels seus valors. Sentir-se gitano,  

el sentiment.

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

IES Fòrum 2004
IES Eugeni d’Ors

contents. I, a veure, és difícil perquè a la 
nostra cultura no hem valorat l’educació 
i els nens diuen a les seves mares que 
no volen estudiar i, amb dotze, tretze o 
catorze anys, deixen l’institut.
L’educació és la base de totes les 
cultures i, malauradament, a la nostra 
no li donem aquest valor. No s’hauria de 
donar tanta importància a què un gitano 
ha estudiat, saps? Que no s’haguessin 
de fer reportatges sobre gitanos amb 
títols universitaris, perquè seria ideal que 
això fos completament normal, quotidià. 
Oi que no li fan una entrevista a un paio 
que sigui metge? (riu) Doncs això. 
Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Què puc aportar jo? Doncs, no ho sé. 
Potser ésser un referent, que és impor-
tant, pels nens que estan estudiant. És-
ser una motivació, no sé, que segueixin 
el meu exemple.
Les nenes quan creixen, ja les veuen 
com dones i a alguns pares no els agra-
da l’escola per si de cas troben xicot. 
Però és que poden trobar-lo al carrer o 
quan estant en el culto!. Amb catorze o 
quinze anys tenen la possibilitat d’es-
collir, de decidir. A més, si volen deixar 
d’estudiar, ho fan, perquè saben que no 
els diran res, saben que poden escollir, 
malgrat que després es penedeixen 
molt. En aquesta edat s’avorreixen al 
col·legi, estan pendents d’altres coses i 
després se n’adonen que els fa falta un 
títol per a qualsevol treball. 
Els centres educatius no tenen res a veu-
re en aquesta situació, són els nens que, 
a aquesta edat i amb el seu poder de 
decisió, diuen: “Vull, puc i deixo d’estudi-
ar”. També és cert que alguns abando-
nen els estudis per raons econòmiques, 
però si no puc pagar-me una universitat 
privada, me n’hi vaig a una de pública.

A què vols dedicar-te o et dediques? 
Jo vull dedicar-me a l’ensenyança, vull 
ser professor, però ara treballo com 
a mediador intercultural a la Funda-
ción Secretariado Gitano. A veure, 
m’agrada el que faig, però en un futur 
m’agradaria dedicar-me a una altra 
cosa.

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

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, i molt, la veritat. Jo sempre dic que 
li dec molt a la Fundació Privada Pere 
Closa.  Vaig començar amb deu anys 
i sempre m’ajudaven amb els deures, 
amb el tema beques i em proporcio-
naven recolzament moral. Quan les 
meves notes baixaven, em motivaven 
molt tant ells com a l’institut.  

DEFINE IX FUTUR: EDUCACIÓ, PER A MI EL FUTUR  

ÉS EDUCACIÓ. QUAN UNA PERSONA ES PREPARA PER AL FUTUR ÉS EDUCACIÓ. 

ESTUDIAR D’ALGUNA FORMA, LA FORMACIÓ. FORMAR-SE ÉS EL PRIMER  

I ESSENCIAL PER CONSTRUIR-TE UN FUTUR. EN EL FUTUR EM VEIG 

TREBALLANT EN QUELCOM QUE M’OMPLI. JO CREC QUE HAIG  

DE CONTINUAR ESTUDIANT PER A QUÈ EL MEU FUTUR SIGUI COM  

JO VULL, PER CONSTRUIR EL MEU FUTUR.
DEF INE IX  EDUCACIÓ: LA BASE DE QUALSEVOL CULTURA,  

EL QUE ÉS ESSENCIAL I PRIMORDIAL A QUALSEVOL CULTURA.  

JO LA VEIG MOLT IMPORTANT.
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Quin títol has obtingut?
El de Tècnic en Gestió Administrativa 
i, ara, el de Tècnic d’Estètica Personal 
Decorativa. També he fet cursos de 
depilació làser i l’última tècnica per a 
la coloració de les ungles, tractaments 
corporals per aprimar-se, tractaments 
facials...

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

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

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

Quines solucions o canvis creus que 
serien oportuns per pal·liar aquestes 
dificultats?
El suport que doneu és molt gran. Tu 
saps el que em vàreu ajudar amb les 
matemàtiques. Sense vosaltres jo l’ESO 
no l’hagués acabat mai, m’hagués 
posat a treballar. A mi em vau motivar i 

DEFINE IX EDUCAC IÓ :  QUELCOM QUE ET FORMA COM A PERSONA.
DEF INE IX GITANO:  QUELCOM QUE NO 

          SÉ EXPL ICAR .  HO PORTES A D INS I  

   ÉS EL QUE ET FA SER D IFERENT ALS 

         ALTRES .

Sheila López Santiago, 21 anys
St. Adria de Besòs

 IES Vázquez Montalbán
IES Rambla Prim

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

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

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

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

A què vols dedicar-te o et dediques? 
M’agrada treballar d’esteticista que és 
a què em dedico.Què t’agradaria que 
fossin els teus fills? Per què? 
Vull que arribin al més alt, que no els 
falti de res, que ho tinguin tot.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
A nivell acadèmic, moltíssim. També 
motivant-me i animant-me. Quan estava 
fent de monitora va ser fabulós, perquè 
em motivava el doble per poder ense-
nyar-los i estar amb ells.

Defineix futur: Crec que va tot lligat. esser gitana  

    i tenir una educacio t’obre portes per al futur.
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Quin títol has obtingut?
A part de l’ESO, un títol d’Oficial de 
Perruqueria.

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

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

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

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

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

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

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

Mª José Caballero Contreras, 20 anys
L’Hospitalet de Llobregat (La Florida)

IES Eduard Fontserè
Acadèmia Mikel & Silvino

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

Quines creus que són les causes per les 
quals els gitanos deixen d’estudiar? 
Pels diners. A vegades no tenen prou 
per poder comprar els materials o per 
poder fer un curs, com vaig fer jo, o 
una carrera. Són molts cars. 
A què vols dedicar-te o et dediques? 
Ja sóc perruquera i em vull dedicar 
a això, però com ja he dit amb la 
possibilitat algun dia de ser mestra de 
nens petits. 

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

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

Fundació em va facilitar una beca de 
la Caixa Catalunya i després, sobretot, 
per vosaltres, per les vegades que 
m’heu trucat per parlar amb mi... La 
veritat és que agraeixo que hagueu 
estat darrere meu, pendents que 
finalitzés els estudis correctament i 
m’insistíssiu.  
A més, quan feia l’ESO, el reforç em 
servia molt i us ho agraeixo moltíssim.  
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DEF INE I X  EDUCAC IÓ : LA QUE ET DONEN QUAN ESTÀS ESTUDIANT  

        O A CASA O VOSALTRES MATEIXES, TOT INFLUEIX UNA MICA.

DEF INE I X  FUTUR :  JO EM VEIG AMB EL MEU PROPI               

            NEGOCI, UN HOME AL MEU COSTAT I ELS MEUS FILLS.

Defineix gitano: Un esser huma com qualsevol 

altre, una persona. No hi ha diferencia.  
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Elisardo Borja Gabarri, 22 anys
La Mina, Sant Adrià del Besòs 

IES Fòrum 2004
IES Salvador Seguí

Quin títol has obtingut?
Jo vaig estudiar Integració Social i, 
d’altra banda, em vaig treure el títol 
d’entrenador nacional per la Federa-
ció Espanyola de Lluita que, a nivell 
d’hores, el tinc reconegut com un Tèc-
nic Superior d’Esports. Sóc entrena-
dor nacional i seleccionador a l’hora.

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

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

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

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

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

Com veu la teva comunitat el fet que 
hagis estudiat? Com ho veuen els 
altres, la societat majoritària?
Ara que ja he acabat els meus estu-
dis i estic treballant ho valoren positi-
vament i em pregunten per què no he 
estudiat més. A la societat paia, crec 
que li estranya que un gitano estudiï. 
A mi m’han preguntat: “Però tu ets 
gitano gitano?”  
No m’ofèn, però sí em toca una mica 
els nassos que pensin que un gitano 
no pot estudiar o que no els sembli 

quelcom normal. Però bé, és com-
prensible si ens atenem als nostres 
precedents. Per exemple, a la meva 
família som unes setanta persones 
i crec que sóc l’únic que ha estudiat 
alguna cosa més. Malgrat tot, suposo 
que com la meva família n’hi hauran 
d’altres tant gitanes com paies. 

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

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

DEF INE I X  EDUCAC IÓ :  L’EDUCACIÓ, M’AGRADARIA DEFINIR-LA COM UNA 

    PARAULA RELACIONADA AMB LA FORMACIÓ. PER A MI ES DÓNA DES DE BEN  

PETIT, NO SOLAMENT DE GRAN. ÉS QUELCOM IMPORTANT, DES DE LES  

     PRIMERES ETAPES, COM LES PERSONES EDUQUEN ELS SEUS FILLS.  

      PER EXEMPLE, UN GITANO MAI EDUCARÀ ELS SEUS FILLS IGUAL QUE UN 

PAIO, JA QUE EL GITANO EDUCA I EXPLICA LA SEVA CULTURA.Defineix futur: Penso que els gitanos haurien de 

     trencar moltes barreres i obrir-se horit-

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

m’agradaria 

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

meva familia, els meus nens i la meva dona.   
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Elisardo Borja Gabarri, 22 anys
La Mina, Sant Adrià del Besòs 

IES Fòrum 2004
IES Salvador Seguí

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

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

Què t’agradaria que fossin els teus 
fills? Per què? 
No sé, els meus fills seran el que ells 
vulguin... El que sí sé és el que no 
vull: no vull que siguin uns trinxeraires 
(riu). M’imagino els meus fills treba-
llant d’administratius, de banquers, 
d’educadors. Però si no ho aconse-
gueixen no m’agradaria que fossin 
obrers perquè és un treball molt dur. 
Voldria que els meus fills ocupessin 

un alt càrrec, que tinguessin una 
responsabilitat civil, que trenquessin 
amb la idea que un gitano no pot ocu-
par un alt càrrec com, per exemple, un 
càrrec polític.

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
I tant! Em vaig sentir molt recolzat. 
Penso que treballen molt bé el fet de 
tutoritzar-te personalment, acompa-
nyant-te, però sense carregar. Estan 
pendents de tot: llibres i material, 
tràmit de beques i ajuts, mediació si 
tens alguna dificultat o conflicte amb 
algun professor. Gràcies a la seva 
intervenció els professors t’arriben a 
entendre i et veuen amb altres ulls. A 
més, veient com treballa la Fundació i 
coneixent-la des d’un altre punt, és a 
dir, després d’haver estudiat, jo crec 
que és un dels millors projectes, ja 
que dóna suport als joves gitanos  
que volen canviar les coses. Penso 
que una bona formació és l’única ma-
nera que la comunitat gitana canviï.

D E F I N E I X  G I T A N O :  DONCS LA PARAULA GITANO PER SI MATEIXA,  

ÉS LA DEFENSA D’UNA CULTURA, SOBRETOT DEFENSAR UNS VALORS MOLT 

IMPORTANTS. PER EXEMPLE, EL FET DE SER GITANO, 

        CULTURALMENT T’ENGRANDEIX. CREC QUE DIR QUE SÓC GITANO

ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE UNA PERSONA GITANA I UNA ALTRA QUE NO HO ÉS.
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 DEF INE I X  FUTUR :  QUELCOM LLUNYÀ.

Defineix educacio: tenir una serie de coneixements  

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

 22

Antonia Moreno Flores, 20 anys
Sant Roc, Badalona

IES Badalona 9
IES Badalona 9

   DEF INE I X  G ITANO :  PERSONES COM TOTHOM AMB ALGUNES 

                   
   CARACTERÍSTIQUES COM QUE TENIM UNA UNIÓ 

          FAMILIAR FORTA, SOM ALEGRES.. .  
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El de títol de Tècnic en Cures Auxiliar 
d’Infermeria. 

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

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

reconeixen com a gitana, es pensen 
que sóc andalusa. Jo no els dic que 
ho sóc per no tenir problemes. Quan 
vaig fer les pràctiques d’infermera a 
l’Hospital Esperit Sant, van quedar 
molt contents amb mi, però no van 
poder-me contractar perquè era 
menor d’edat. Des que vaig complir 
els divuit anys, els he presentat un 
munt de currículums pensant que em 
trucarien, però fa uns mesos vaig as-
sabentar-me que no volien contractar 
gitanes perquè donaven mala imatge 
a l’hospital. Em sento molt mala-
ment, em van fer mal.

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

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

que la gent li digués, que s’esforcés en 
obrir-se, que no hagués desigualtats 
per problemes econòmics i que els 
professors motivessin a estudiar.

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

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

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

que continuen estudiant i aleshores et 
sents sol.
Quant a les escoles, no tots els cen-
tres ho fan possible, depèn de l’insti-
tut. Hi ha alguns que haurien d’estar 
més a sobre dels nens, motivant-los i 
donant-los suport.

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

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

Et vas sentir recolzat per la Fundació 
Privada Pere Closa? Per què?
Sí, perquè quan vaig voler canviar  
de centre em vàreu ajudar i no em 
vàreu deixar sola.
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Manuel Malla Segalá, 18 anys
Barri Besòs, Barcelona

IES Barri Besòs
Universitat de Barcelona

1r curs de Filologia Hispànica

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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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.

 31



 32

Fo
to

gr
afi

a:
 E

va
 P

ar
eyPer 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 

important. Un exemple és el meu ger-
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.

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. 

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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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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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.

Quines creus que són les causes per les 
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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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 

recolzament a les noies gitanes que 
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.

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.

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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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.

 

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.

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 .

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.

 40

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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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 

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. 

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. 

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.

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 SIGUI 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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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!

Les meves amigues de l’institut sem-
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 SIGUIN QUELCOM A LA VIDA I SI 

PASSES TOTALMENT D’ELLS, POT SER QUE SIGUI 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 

DISCRIMI NATS UN TEMPS. ARA HEM  

      EVOLUCIONAT, ARA SOM MÉS TREBALLADORS 

I JA NO ESTEM TAN DISCRIMI 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.

DEF INE I X  FUTUR :  EL QUE NOSALTRES FEM.  

               TI NDRÀS EL FUTUR QUE TU SEMBRIS.

Fo
to

gr
afi

a:
 E

va
 P

ar
eyPer 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.

Quines 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 IGUAL QUE LA RESTA. 

      ALS GITANOS ENS UNEIXEN UNES CARACTERÍSTI QUES I UNS COSTUMS. 

HI HA GITANOS QUE NO PENSEN EN ELS ESTUDIS I D’ALTRES QUE SÍ.

 48

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.

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.

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.

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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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.

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 

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.

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.

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. 

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-

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.
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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.

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. 

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. 

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

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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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.

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 

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 EDUCACIÓ: EL QUE  

    T’ENSENYEN ELS TEUS PARES I  

L’ESCOLA. SABER ESTAR, SABER VI URE.

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

     allo que seras.

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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eyDEF 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. 

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.
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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. 

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-

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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Juan Heredia Cortés, 22 anys
Barri Besòs, Barcelona

Col·legi Sagrat Cor

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-

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:  
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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!

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 

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

Juan Ruíz Soriano, Director de l’Àrea 
d’Educació i Serveis Ciutat 

Ajuntament de Badalona
Dos anys al càrrec i  

vuit a l’Àrea de Serveis Personals 

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

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

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

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

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

Creu que ha canviat molt la situació 
de la població gitana, educativament 
parlant, des que està vostè al càrrec al 
municipi?
Jo penso que sí que ha canviat, tot i 
que jo he viscut més el canvi des de la 
perspectiva de Serveis Socials que la 
d’educació, però no tant com ens agra-
daria que hagués canviat. A més a més, 
crec que encara tenim una dificultat 
important: és difícil poder canviar les 
dinàmiques i la cultura familiar que està 
passant d’una generació a una altra. 
Ens podem trobar famílies amb les 
quals estem treballant ara coses molt 
semblants a les que treballaven amb 
els avis i amb els pares. A més, és una 
comunitat en què les generacions són 
molt curtes. Encara hi ha molt a fer i, 
tot i que s’ha canviat molt, hi ha altres 
grups socials en què el canvi ha estat 
més profund, encara que és veritat 
que el pes cultural no era tan profund. 
El que s’ha d’intentar és adaptar-se 
a la societat actual sense perdre els 
valors originaris, no només la societat 
gitana, sinó qualsevol. Molta població 

DEF INE I X I  EDUCAC IÓ :  PROCÉS I I NSTRUMENTS PER AJUDAR-NOS 

      A SER PERSONES. 

DEF INE I X I  FUTUR :  ALLÒ QUE CONSTRUÏ M AMB EL TREBALL D’AVUI.
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de la nostra ciutat té orígens rurals. El que 
es trobaven a Badalona fa vint anys a les 
escoles era el desarrelament, la dificultat 
que produïa el canvi de la vida rural a la 
vida a la ciutat i els obstacles concrets que 
això generava. Penso que, en les següents 
generacions, això ha anat minvant, igual 
que el pes de la comunitat o del grup. Ara, 
en la tercera generació de les persones que 
van immigrar als any cinquanta/seixanta, el 
canvi és molt important.
A nivell de la comunitat gitana tampoc es pot 
generalitzar, és impossible.  En aquest sentit, 
jo penso que la Fundació Privada Pere Closa 
és a l’avantguarda d’una transformació que, 
a més, té un repte molt complicat que és no 
perdre els valors, valors que han d’enriquir 
a la resta de la societat. Aquests valors que 
la comunitat gitana té i que també existien 
abans en la societat rural, s’han anat per-
dent. Ara estem en una societat més indivi-
dualista, competitiva, agressiva, molt menys 
acollidora en alguns aspectes. Són qüestions 
que seria important no perdre i més ara 
quan, justament, estem intentant educar en 
la diversitat per poder acollir tothom. 
També és cert que les exigències de l’edu-
cació han canviat molt. Abans ens confor-
màvem amb aprendre les quatres regles 
bàsiques i, amb això, ja es podia treballar i 
avui dia, per moure’t en el món del treball 
necessites saber anglès. Però els gitanos 
són un poble amb molta capacitat d’adap-
tació per tirar endavant, sobretot davant de 
dificultats. Em consta, si més no abans, que 
un paio a l’atur ho passava molt pitjor que 
un gitano en les mateixes condicions, perquè 
el gitano tenia més elements personals per 
abordar aquesta situació.
Jo penso que hi ha coses que no s’han de 
perdre com ara el somriure i l’alegria i crec 
que la societat perd moltes d’aquestes 
coses. 

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

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

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

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

     que vol viure en el mon actual de forma  

lliure sense oblidar el passat i construint el futur  

     acompanyat/da de la seva familia.
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DEF INE I X I  FUTUR :  ALLÒ QUE PENSEM TOTS QUE SERÀ 

       SEMPRE MI LLOR.

DEF INE I X I  G ITANO :  UNA PERSONA QUE VI U AL MÓN.

Defineixi educacio: Aquella eina que intentem  

      que serveixi per modelar les persones.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Casto García Herrero, Director del
CAEP Josep Boada, Badalona 

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

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

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

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

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

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

DEF INE I X I  EDUCAC IÓ :  MOSTRAR ELS VALORS POSITI US,  

     SOBRETOT ALS ALUMNES. HI HA L’EDUCACIÓ A CASA, L’EDUCACI Ó 

AL CARRER I NOSALTRES ENS ENCARREGUEM DE L’EDUCACI Ó AQUÍ  

      A L’ESCOLA QUE, NO NOMÉS ENGLOBA ELS VALORS, SI NÓ  

MOLTES ALTRES COSES: EL RESPECTE PELS COMPANYS,  

       EL RESPECTE PELS PROFESSORS.

DEF INE I X I  FUTUR :  I NCERTESA. SI MIREM ENRERE VEIEM COSES 

     QUE NO ENS HAN AGRADAT, MI REM ARA I VEI EM COSES QUE ESTAN 

MI LLORANT. DE CARA AL FUTUR, ESPEREM TENIR UNS REPTES  

      QUE PUGUEM TI RAR ENDAVANT.

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

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

Sant Adrià ens obliga a ser molt curo-
sos amb el tema de l’absentisme i molt 
exigents amb l’assistència. Aquest treball 
ens està donant resultats i veiem que els 
alumnes estan venint més.

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

Defineixi gitano: es una cultura mes dins de totes  

    les cultures i races que hi ha al pais, per  

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

   d’una raca fora d’Espanya perque gitanos  

hi ha a tot arreu.
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Roser Peris Ros, Tutora  
de grup-classe de  

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

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

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

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

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

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

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

DEF INE I X I  G ITANO :  GRUP ÈTNI C AMB TRETS ESPECÍ FI CS  

     (CULTURA, FAMÍ L I A, MANERA DE FER) AMB UNA SÈRI E  

DE PI LARS QUE, EN ALGUNS CASOS, SEMBLA QUE VAN CANVI ANT, 

     PERÒ AMB UNA SÈR I E DE FORTES ARRELS QUE REPERCUTEIXEN  

EN EL  DI A A DI A DEL CENTRE EDUCATI U.

DEF INE I X I  FUTUR :  HAURI A DE SER EL DI A A DI A, ANAR FENT I ANANT  

  CONSTRUI NT I SENTIR-SE BÉ COM A PERSONA. ANAR DESCOBRI NT  

COSES, NO QUEDAR-TE EN EL MATEIX PUNT I AVANÇAR. FUTUR  

   NO ÉS UNA LÍ NI A I NTERDEFI NI DA, ÉS UN DI A A DI A, ÉS FER-SE GRAN.

   Defineixi educacio: un dels pilars que s’hauria  

       de treballar mes de cara al futur per  

   a construir persones que es relacionin i visquin  

       en societat. Crec que actualment l’educacio  

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

      al barri, interconnectar amb la xarxa del voltant. 

 El barri s’ha quedat desconnectat de la realitat  

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

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

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

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

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

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

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

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

DEF INE I X I  G ITANO :  PERSONA QUE PERTANY A UN GRUP CULTURAL  

      AMB UNES CARACTERÍ STIQUES PECULI ARS, AMB UNS VALORS DI FERENTS 

ALS DE LA MAJORI A, ARRELATS I MOLT MARCATS QUE ES TRANSMETEN 

     DES DE LES FAMÍ LI ES. DI FÍ CI L DE DEFI NIR. 

DEF INE I X I  EDUCAC IÓ :  UNA COSA ÉS ENSENYAR I UNA ALTRA ÉS EDUCAR. 

EDUCACI Ó ÉS TRANSMETRE UNA SÈRI E DE VALORS, DE  

       CONEIXEMENTS UNIVERSALS QUE ES PODEN LLEGAR EN L’ÀMBIT DE 

LA FAMÍ L I A I DES DE L’ÀMBIT SOCI AL, DES DE LA SOCI ETAT EN GENERAL.   

        EN LA MANERA MATEI XA D’ENSENYAR JA ESTÀS EDUCANT. 

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

Maika Vakero Molina, Tutora  
de grup-classe del CEIP  

Mediterrània, Sant Adrià de Besòs  
Quatre anys al càrrec

Defineixi futur: El futur es hipoteticament cap a on 

    tu vulguis anar, pero la realitat es el present  

i el que tu tens cada dia.
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DEF INE I X I  EDUCAC IÓ :  L’EDUCACIÓ ÉS MOLT I MPORTANT. PENSO QUE  

     HI HA DOS TI PUS D’EDUCACI Ó: L’EDUCACIÓ I NFORMAL QUE ÉS  

LA QUE REPS A CASA TEVA, AL CARRER, VEIENT LA TELEVI SIÓ,  

     ESTÀS ABSORBI NT-LA CONSTANTMENT I, DESPRÉS, ESTÀ L’EDUCACIÓ  

FORMAL QUE ÉS LA QUE ET DONEN A L’ESCOLA, A L’ I NSTITUT, 

      A QUALSEVOL LLOC ON POTS APRENDRE. 

Defineixi gitano: Som una etnia, un poble amb unes  

    caracteristiques i uns costums que ens fan  

diferents.

DEF INE I X I  FUTUR :  ÉS UNA MICA EL QUE PENSES O SOMIES ÉSSER  

         EL DIA DE DEMÀ. EL FUTUR SEMPRE ÉS FUTUR, PER TANT, LLUNYÀ. 

JO PREFEREIXO FIXAR-ME EN EL PRESENT. 

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

la universitat… però el meu poble ha 
evolucionat molt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miguel Angel Franconetti Andrade, 
Tècnic del Programa de Promoció 

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

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

Privada Pere Closa
Quatre anys al càrrec

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

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

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

DEF INE I X I  EDUCAC IÓ :  POT SER L’EINA QUE HA DE CONTRIBUIR 

    A QUÈ ELS GITANOS I GITANES SURTIN DELS PROCESSOS 

DE MARGINALITAT I D’EXCLUSIÓ I TAMBÉ L’EINA PER VIURE I 

    CONVIURE EN HARMONIA. ÉS A MÉS, EL SISTEMA PER DONAR A 

CONÈIXER LA CULTURA GITANA I MINVAR ELS ESTEREOTIPS 

    I ELS PREJUDICIS, PERÒ S’HA D’UTILITZAR, S’HA DE CREURE EN 

ELLA I TREBALLAR PER A QUÈ ARRIBI I SIGUI ENTESA PER TOTHOM 

     COM EL QUE ÉS: LA CLAU D’ACCÉS AL MÓN. POT SER 

FINALMENT, LA CLAU QUE OBRI LA PORTA DEL FUTUR, 

     MALGRAT QUE NO TOTS ELS GITANOS NI TOTES LES 

GITANES CONSIDERIN QUE AIXÍ SIGUI.

Defineixi gitano: Crec que no es pot definir gitano 

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

tenir molts significats depenent de les vivencies  

   personals de cada un de nosaltres i la relacio 

amb el nostre entorn mes immediat, amb la nostra 

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

Personalment, considero que es mes que un orgull 

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

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

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

gitano o gitana es mes que un privilegi.
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