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INTRODUCCIÓ
El propòsit d’aquesta guia és proporcionar a totes aquelles organitzacions que
vulguin implementar les “Trobades d’Estudiants Gitanes”, en els seus respectius
contextos, tota la informació necessària perquè puguin fer-ho amb èxit i de forma guiada.
Aquestes Trobades, són una activitat educativa que té per objectiu treballar per a la major inclusió de les dones i nenes gitanes en totes les fases del sistema educatiu.
La primera Trobada d’Estudiants Gitanes va tenir lloc a Catalunya l’any 2000 gràcies a la iniciativa
de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, que porta donant suport a la realització
d’aquest esdeveniment ininterrompudament des de llavors. Aquest any 2021, s’hauran realitzat
en total XX edicions de la Trobada, en diferent barris de Catalunya amb una elevada presència de
persones de la comunitat gitana, des de la Mina o El Bon Pastor a Barcelona; fins al barri de Sant
Josep Obrer a Reus, o altres de Terrassa o Tarragona.
La finalitat d’aquest document és reunir i sistematitzar tota la informació relacionada amb la
preparació, implementació, i revisió d’aquestes Trobades, que l’Associació Gitana de Dones Drom
Kotar Mestipen ha recollit durant aquests 20 anys d’implementació. D’aquesta manera, i dins del
marc que presenta el projecte RTransform: Dones Gitanes transformant el sistema educatiu d’Europa a través de la seva mobilització política i social, finançat per la Unió Europea i liderat per
l’associació Drom Kotar Mestipen, aquestes Trobades podran ser replicades en altres contextos
a nivell europeu.
Aquesta guia consta de quatre parts. La primera, ofereix una visió global del recorregut històric
de les Trobades. La segona, recull bases teòriques científiques sobre les quals se sustenten les
Trobades, i la tercera recopila informació sobre l’estratègia a seguir per organitzar aquesta activitat. Aquestes parts del text, ens aporten tota la informació necessària per entendre què són les
Trobades i saber com preparar-les. Finalment, la quarta part de la guia, té com a objectiu mostrar
l’impacte que les Trobades d’Estudiants Gitanes han demostrat tenir.

Participants de la XVIII Trobada

↑ ÍNDEX
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PART 1. BREU HISTÒRIA DE LES TROBADES. DES DELS INICIS A LA
CELEBRACIÓ DE LA XX EDICIÓ
La iniciativa de les Trobades va començar l’any 2000. En la primera Trobada, celebrada a l’Hospitalet de Llobregat, van participar únicament dues dones: una nena
gitana i la seva mare. Però aquest acte va ser la primera llavor per a futurs fruits.

Pòster de la VIII Trobada

Pòster de la XII Trobada

Poster de la XVII Trobadò

↑ ÍNDEX

Un any més tard, el 30 de novembre de 2001, l’Associació Gitana
de Dones Drom Kotar Mestipen va organitzar un taller amb el títol
“Dones Gitanes de Barcelona en el S. XXI”. En aquest acte, celebrat
en el centre cívic de la Barceloneta a Barcelona, van assistir 70
persones amb l’objectiu de treballar per a garantir que les veus
de les dones gitanes es tinguessin en compte en diferents espais
socials com l’educatiu, laboral, salut i la participació social. En
aquest espai es va visibilitzar la importància de l’organització de
les Trobades, en el qual participaven dones gitanes de diferents
edats i es va reflexionar entorn de la importància de donar continuïtat a les Trobades d’Estudiants Gitanes, sent aquest un espai
únic de i per a les dones gitanes, en el qual poguessin compartir
les seves vivències, preocupacions, i aspiracions sobre com fer
que les nenes gitanes, i altres persones de la comunitat, aconsegueixin l’èxit educatiu sense haver de negociar ni abandonar
la seva identitat cultural. La idea clau és llavors aconseguir l’èxit
educatiu fent les escoles i el propi sistema educatiu, un espai
“més gitano” i que aconsegueixi donar resposta a la diversitat
cultural existent en la nostra societat.
Des de l’any 2001 fins al 2020 s’han organitzat dinou Trobades en
diferents zones de Catalunya, incloent una edició celebrada el juliol de 2020 de manera virtual com a adaptació a les condicions
generades per la pandèmia de Covid-19. Aquestes Trobades han
estat organitzades per dones gitanes amb el suport de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen i la seva xarxa de voluntariat en els següents llocs: L’Hospitalet (Barcelona 2000); el barri
Besós (Barcelona, març 2003), Terrassa (novembre 2004), Viladecans (novembre 2005), Montcada (2005); el barri de Gràcia (Barcelona, maig 2006); La Mina (Barcelona, novembre 2006), Lleida
(gener, 2007); Sant Roc (Barcelona, 2007); Sant Cosme, el Prat de
Llobregat (gener 2009); Reus (juny 2009); Badia del Vallés (octubre
2011); el barri de Bon Pastor (Barcelona, octubre 2012); Campclar
(Tarragona, juny 2013); Figueres (Girona, octubre 2014); Terrassa
(novembre 2015); Universitat de Barcelona (Barcelona, novembre
2029) i Ia Trobada Virtual (juliol 2020).
En l’última edició celebrada de manera presencial, abans de la
pandèmia el novembre de 2019, es van reunir al voltant de 300
dones gitanes de totes les edats i de diferents parts de Catalunya,
PART 1. BREU HISTÒRIA DE LES TROBADES
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en una Trobada celebrada a l’aula Paranimf de la Universitat de Barcelona.
La celebració d’una Trobada de Dones Gitanes, un dissabte, al Paranimf de la Universitat de Barcelona va ser un fet sense precedent tant per a la pròpia universitat, com per al poble gitano a
Catalunya. Primer, pel valor simbòlic del lloc, però també pel fet que dones gitanes (i amb elles
tota la comunitat), reivindiquessin el dret d’estar i participar d’aquesta mena d’espais públics,
expressant la seva voluntat de formar part també de la vida acadèmica que es genera en ells.
Aquell dia, dones, joves i nenes gitanes van omplir el Paranimf, la sala d’actes en la qual tenen
lloc esdeveniments importants, com les cerimònies d’investidura de càrrecs acadèmics, o d’altres
com l’obertura del curs, conferències, lliçons magistrals, etc. Aquell dia la universitat es va omplir
de dones gitanes disposades a lluitar pels seus drets i els de tota la seva comunitat a tenir una
educació de qualitat.
Participants de la Trobada de 2019

Al juliol de 2020, en el context de la pandèmia, i responent a la preocupació i dret de les dones a
tenir una salut i una educació de qualitat, la Trobada es va preparar i es va dur a terme a distància
utilitzant les possibilitats que ens ofereixen les tecnologies per a poder connectar-nos i comunicar-nos des dels nostres mòbils, ordinadors i altres dispositius. En aquesta XIX Trobada virtual
van participar entre 25 i 35 nenes i dones gitanes de llocs molt diversos. Un equip de voluntàries
de la Drom Kotar Mestipen es va encarregar de donar suport tècnic a totes aquelles dones que
necessitaven ajuda amb la connexió a internet o ús de la plataforma Zoom, prèviament i també
durant la celebració de l’activitat, transformant les dificultats en possibilitats d’aprenentatge per
a seguir connectades en la distància.

Referents de la Trobada Virtual del 2020
(a causa de la situació pandèmica)

Participants de la Trobada virtual

↑ ÍNDEX
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PART 2. BASES TEÒRIQUES I CIENTÍFIQUES DE LES TROBADES.
DEMOCRATITZAR LA CIÈNCIA
2.1. Què són les TROBADES DE D’ESTUDIANTS GITANES, i quins són els seus
objectius?
Les Trobades d’Estudiants Gitanes són una activitat educativa per a nenes gitanes, adolescents,
mares i àvies que tradicionalment i, desafortunadament també avui dia, no han tingut oportunitat de participar en les decisions sobre la seva educació i sobre el seu futur. L’activitat està
oberta a totes les dones gitanes, sense importar el seu nivell educatiu o si actualment participen
en activitats d’educació i formació. Les participants de les Trobades són dones molt diverses:
de diferents edats, amb diferents interessos i que han pres camins diferents en les seves vides
professionals i personals.
IV Trobada a Girona el 2004

IV Trobada a Girona el 2004

Els objectius de les Trobades són:
- Aconseguir una Trobada de i per a les dones gitanes, assegurant que siguin les mateixes dones gitanes les que tenen un paper actiu durant tot el procés d’organització de les Trobades,
mobilitzant a les dones de les seves comunitats i implicant-les directament. Per aquesta raó,
les Trobades s’organitzen on hi ha dones gitanes motivades per a implicar-se a preparar i dur
a terme l’activitat.
- Consolidar altes expectatives educatives per a les estudiants gitanes i motivar a les famílies
gitanes a millorar les seves expectatives. El racisme que encara persisteix en molts professionals de l’educació desmotiva el seu alumnat gitano i les seves famílies, resultant en baixes
expectatives. És necessari transformar el sistema educatiu actual en un sistema realment
inclusiu, en el qual s’esperi el mateix nivell de rendiment per part de tots els seus alumnes
independentment del seu origen o de les seves circumstàncies personals. Per a aconseguir
aquest objectiu, en les Trobades participen dones gitanes referents que expliquen les seves
històries personals d’èxit i superació de dificultats.
- Fer costat a les dones per a actuar i organitzar-se per a la transformació social i per a fer
sentir les seves veus i experiències al conjunt de la societat. A les Trobades es creen vincles
entre dones gitanes, generant relacions de solidaritat que poden activar-se i fomentar el
suport per a futures situacions de dificultat o per difondre iniciatives de canvi enfront de
qualsevol situació de discriminació.
↑ ÍNDEX
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- Fer arribar les veus de les dones a espais de decisió política. Els mitjans i les organitzacions
tenen un paper molt important per a difondre les veus de les dones, ateses les demandes i
les solucions proposades per les mateixes dones en les Trobades.
- Democratitzar l’accés als coneixements cienTrobada a Viladecans, 2005
tífics. L’article 27 de la Carta de la Declaració de
Drets Fonamentals de Nacions Unides de 1984
recull el dret de tota persona a participar en el
progrés científic i en els beneficis que d’ell resultin. El coneixement científic ha d’aplicar-se i
servir per a millorar l’educació i les vides de les
persones. Desafortunadament, sovint, aquest
coneixement queda restringit a cercles acadèmics. Les Trobades posen les evid’encies científiques a l’abast de les dones perquè que elles mateixes coneguin les pràctiques o elements
que tenen suficient evidència científica, i que és sabut que si s’implementen, tenen com a
resultat una millora de l’educació de qualitat per a tot l’alumnat.

2.2. Les evidències científiques
Les Trobades són una actuació educativa basada en evidències científiques que ha demostrat
contribuir a la inclusió educativa de les dones i nenes gitanes. L’activitat té un impacte social
perquè aconsegueix millorar les expectatives educatives, l’associacionisme i la vida de les dones
gitanes i, per extensió, de les comunitats gitanes.
→ A què ens referim quan afirmem que és una pràctica basada en evidències científiques?

Ens referim al fet que l’actuació es basa en coneixement existent recollit en
estudis de referència o en dades publicades per fonts fiables o en revistes científiques indexades..

→ Què significa inclusió educativa i quina relació té amb les expectatives educatives?

El model d’educació inclusiva, segons recull la guia d’Actuacions d’Èxit a les
Escoles Europees redactada en el marc del projecte europeu Includ-ed*, persegueix la participació activa de tot l’alumnat, amb l’ajuda del professor/a i
d’altres recursos humans i/o materials. La inclusió no sols proporciona igualtat
d’oportunitats, sinó que es compromet amb la igualtat de rendiment per a tot
l’alumnat. És a dir, la igualtat d’oportunitats implica expectatives educatives
iguals per a tot l’alumnat.

*

↑ ÍNDEX

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E
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“En aquell moment, quan vaig assistir a la Trobada de Bon Pastor el 2012 (...) em vaig
adonar que el món és com el veiem nosaltres i quenosaltres ens posem les barreres...
ningú més. La societat i les diferents situacions ens poden posar barreres, però pots
llevar-les si vols. Si vols, pots superar aquestes barreres. Va ser com una confirmació:
“Ves per aquí”! (...) Després, quan va acabar la reunió vaig córrer a buscar a l’Ana: Ana,
Ana, Ana! [nom d’una de les dones referents i membre de Drom Kotar Mestipen]. Hem
de trobar-nos. Vull fer coses. Llavors vaig començar a fer l’examen d’ingrés a la universitat per a majors de 25 anys”.

“

Tatiana, dona gitana.

Les Trobades obren un espai de diàleg igualitari en el qual es comparteix coneixement científic
sobre una educació de qualitat i totes les dones participants poden aprendre i contribuir compartint les seves preocupacions i els seus somnis sobre la seva pròpia educació i la de les seves
filles i fills, debatent sobre les barreres a què s’enfronten en el món de l’educació i les accions
necessàries per a superar-les.
Es tracta d’un cas clar de feminisme dialògic (Butler, & Puigvert, 2003) que enfront del feminisme
tradicional que representava solament les preocupacions i demandes d’un sector molt específic
i privilegiat de dones parlant en nom de totes, proposa la necessitat de generar un diàleg que
inclogui també a les altres dones pertanyents als sectors més vulnerables de la societat, com
les dones sense formació acadèmica o de la classe treballadora. Per a aquest model dialògic de
feminisme, Lidia Puigvert, professora de sociologia de la Universitat de Barcelona i investigadora
en temes de feminisme i violència de gènere, sosté que
“és essencial la creació de “nous espais d’interacció i diàleg entre les dones acadèmiques, incloses les professores i investigadores, i “altres dones”, és a dir, les dones que pertanyen a altres
grups vulnerables, com les dones no acadèmiques, les dones immigrants o les dones de minories
ètniques com els gitanos a Europa. Totes elles havien estat tradicionalment excloses dels debats
feministes (De Botton, Puigvert, & Sánchez, 2005) i ara també contribueixen a la lluita feminista.
Aquest gir dialògic fa que ningú qüestioni avui la importància d’aquesta diversitat en els moviments feministes”. [Traducció pròpia] (Puigvert, 2012, p. 90).

Aquesta importància en el diàleg es basa en la metodologia comunicativa (Gómez, Puigvert &
Flecha, 2011), reconeguda pel seu caràcter transformador i el seu potencial per a fomentar el
canvi social, especialment amb comunitats vulnerables (Mertens & Sordé, 2014). Partint de Habermas, filòsof i sociòleg alemany, autor de referència en el camp de les ciències socials, que
afirma que totes les persones són subjectes capaços de llenguatge i acció, és a dir, que totes les
persones poden aportar arguments que contribueixin a construir coneixement, la metodologia
comunicativa es basa en els següents elements:
- Inclusió de les veus de les persones participants: a les Trobades s’inclouen les veus de les
dones gitanes, ja que és una activitat sempre oberta a la participació de totes sense excepció.
- Ruptura del desnivell metodològic: aquest desnivell fa referència a la jerarquia entre les
persones investigadores o acadèmiques i les persones de grups socialment vulnerables )
habitualment tractades senzillament com a objectes d’estudi). A les Trobades, dones gitanes
i dones investigadores/acadèmiques participen de manera igualitària en el mateix espai i
col·laboren per a contribuir a una millora de l’educació per a totes les persones.
↑ ÍNDEX
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- Reconeixement de la intel·ligència cultural: totes les persones tenen capacitat per a aprendre. A les Trobades es valoren les aportacions de totes les dones independentment del seu
nivell acadèmic.
Seguint els elements clau de la metodologia comunicativa i del feminisme dialògic, les Trobades
aposten per generar espais de diàleg en els quals es posen en comú els coneixements científics
que majors millores han generat en educació, de la mà de persones expertes i acadèmiques i
les participants poden expressar les seves opinions i preocupacions sobre el sistema educatiu
suggerint les seves idees i propostes en relació amb les accions necessàries per a superar els
obstacles que encara es troben per la seva experiència com a dones gitanes.
Aquests obstacles existeixen perquè encara hi ha discriminació i no existeix la igualtat d’oportunitats real en l’educació.
→ Què significa igualtat d’oportunitats?
Aquesta és la definició d’igualtat d’oportunitats de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola: “Absència de tota discriminació, directa o indirecta, per motiu o
raó de discapacitat, inclosa qualsevol distinció, exclusió o restricció que tingui
el propòsit o l’efecte d’obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement,
gaudi o exercici en igualtat de condicions per les persones amb discapacitat, de
tots els drets humans i llibertats fonamentals en els àmbits polític, econòmic,
social, laboral, cultural, civil o d’un altre tipus”.*

“La Trobada d’Estudiants Gitanes ha tingut molt d’impacte en nosaltres. Després de la
Trobada, perquè tinc una filla amb una discapacitat, vaig dir, sí, per què no? Per què
no estudio educació especial? Així que ho vaig fer. He fet un curs de formació professional en educació especial i ara estic fent un altre sobre integració social. I estic fent
les pràctiques en la mateixa escola on organitzem la Trobada d’Estudiants Gitanes!

“

Assumpta, dona gitana.

“Aquest espai de participació de les dones gitanes és molt bo, soc un pare de dues
nenes i vull el millor per a elles, han de formar-se per a estar preparades, i si és possible arribar a l’educació superior. El meu somni és que les meves nenes facin sentir
la seva veu i no hagin de callar”.
Pare d’una estudiant gitana que va participar a les Trobades d’Estudiants Gitanes.

Les Trobades i la seva relació amb els 7 principis d’aprenentatge dialògic.

“

Les Trobades d’Estudiants Gitanes es basenen els set principis del que es denomina “l’aprenentatge dialògic”, una manera d’entendre l’aprenentatge que cal tenir present en tot el procés de
preparació, desenvolupament i continuïtat de l’activitat.
* https://dpej.rae.es/lema/igualdad-de-oportunidades
↑ ÍNDEX
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→ De què parlem quan parlem d’aprenentatge dialògic?

L’aprenentatge dialògic es produeix, segons la Guia d’Aprenentatge Dialògic en
la Societat de la Informació del projecte europeu SEAs4all* , en diàlegs que són
igualitaris, en interaccions en les quals es reconeix la intel·ligència cultural en
totes les persones i que estan orientades a la transformació dels nivells previs
de coneixement i del context sociocultural per a avançar cap a l’èxit de totes i
tots. L’aprenentatge dialògic es produeix en interaccions que augmenten l’aprenentatge instrumental, afavoreixen la creació de sentit personal i social, estan
guiades per principis solidaris i en les quals la igualtat i la diferència són valors
compatibles i mútuament enriquidors (Aubert et al., 2008: 167).

Els 7 principis de l’aprenentatge dialògic són:

Diàleg
igualitari
Igualtat de
diferències

Solidaritat

Intel·ligència
cultural

Transformació

Creació
de sentit

Dimensió
instrumental

1. Diàleg Igualitari: Totes les persones que participen en el diàleg són considerades com a iguals;
les seves contribucions es valoren d’acord amb la validesa dels arguments que exposin, i no segons la posició de poder o legitimitat que tingui la persona en un grup. Aquesta és la manera en
la qual funcionen els grups de treball que es duen a terme durant les Trobades. Totes les dones
participants poden expressar la seva opinió amb total llibertat, amb la garantia que els seus arguments seran escoltats i tinguts en compte pel valor d’aquests.
2. Intel·ligència Cultural: Tothom té capacitat per a aprendre gràcies a la intel·ligència cultural. Es
tindran en compte les aportacions valorant per igual l’origen d’aquests coneixements. Podem
trobar un exemple d’aquesta mena d’intel·ligència en diferents interaccions que es donen entre
les dones que organitzen les Trobades. Una dona gitana que no hagi tingut accés a l’escolarització però que tingui àmplia experiència en la venda en mercats haurà adquirit, gràcies a la seva
experiència professional, diferents recursos, coneixements i habilitats, que podran ser d’utilitat
per a resoldre possibles problemes que puguin esdevenir durant la preparació de les Trobades.
* https://seas4all.eu/wp-content/uploads/2018/03/M2_APRENDIZAJE-DIAL-SOCIEDAD-INFO.pdf
↑ ÍNDEX
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3. Transformació: Les participants tenen la capacitat, mitjançant la seva implicació, de superar
per si mateixes l’exclusió social, laboral i educativa, produint-se així la seva pròpia transformació. Aquest concepte, evidencia que el canvi es produeix des de i amb el protagonisme de les
persones participants. Les dones que participen en les Trobades, són les que decideixen, si així
ho desitgen, canviar la seva dinàmica en el que concerneix la seva relació amb la formació. És la
pròpia participant qui decideix, pren la iniciativa, i en última instància duu a terme uns estudis,
que poden ser catalitzadors d’una nova forma de vida.
4. Dimensió instrumental: Les persones decideixen entre totes què volen aprendre, la
qual cosa els permet adquirir uns coneixements instrumentals (que són els coneixements necessaris per a progressar en les diferents etapes de l’educació i que resulten
imprescindibles per a viure en la societat
actual). Per això la importància que siguin
les mateixes participants les qui seleccionin
els continguts. Aquesta característica forma part de la base de la preparació de les
Trobades, ja que encara que les participants
comptin amb el suport d’una organització,
en el cas d’Espanya el de l’associació Drom
Kotar Mestipen, són elles mateixes les que
decideixen quin és el tema que es tractarà
en cada edició de les Trobades.

Mesa de referents de la Trobada del 2019

5. Creació de sentit: A través de la participació, les assistents veuen un espai d’aprenentatge, relació i la possibilitat de participar activament, donant un sentit a l’activitat. El significat sorgeix
perquè les persones es relacionen entre elles, decideixen juntes el que volen aprendre i sobre
el que volen dialogar. Per això és important que les dones diverses que formen part del comitè
organitzador (dones en situacions vulnerables, dones acadèmiques, dones tècniques) decideixin
juntes sobre el tema al voltant del qual volen centrar la Trobada, assegurant que l’enfocament del
tema es basa en els coneixements científics.
6. Solidaritat: Durant les Trobades, les participants s’ajuden entre elles, deixant a un costat qualsevol individualisme. És habitual que durant les Trobades d’Estudiants Gitanes, s’observin mostres espontànies de solidaritat. Per exemple, en els grups de treball s’anima a participar a les
persones que menys han pres la paraula perquè puguin fer les seves aportacions en un ambient
segur i respectuós.
7. Igualtat de diferències: La diversitat de persones és valorada, identificant la diferència com
a positiva, al costat del valor de la igualtat. Es considerarà positiva la pluralitat de les participants, ja que la diversitat de les seves experiències i coneixements afavoreixen i enriqueixen les
Trobades, ja que hi ha més dones diferents, que des de la seva pròpia experiència com a dones
gitanes, donen la seva visió, superant prejudicis i estigmes i inspirant a altres dones. El valor de la
diferència és present en totes les activitats que es duen a terme a les Trobades. Totes les dones,
nenes i adolescents, que vulguin fer-ho, poden formar part de les Trobades com a participants,
o integrant el comitè organitzador, sigui quina sigui la seva edat, perfil o formació acadèmica.

↑ ÍNDEX
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PART 3. L’ESTRATÈGIA: CONSTRUINT JUNTES EL SOMNI DE LES
TROBADES
Són 6 els criteris clau que s’han de tenir en compte per preparar i implementar
les Trobades d’Estudiants Gitanes amb les majors garanties d’èxit. L’experiència
de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, assenyala aquests 6 criteris clau:
3.1. El comitè organitzador: selecció del tema
Cada Trobada compta amb un “comitè d’organització/coordinació”, compost per dones gitanes
i no gitanes que estan motivades o que han estat animades a fer possible la Trobada. Aquest
comitè està format per dones diverses: algunes que mai han organitzat una activitat d’aquest
tipus, unes altres amb experiència en organitzacions o entitats i altres dones amb trajectòria
acadèmica. Aquesta diversitat en el comitè possibilita que s’incorporin perspectives diferents en
l’organització de l’activitat i que es desenvolupi amb la màxima qualitat i impacte per al benefici
de totes les dones.
Les Trobades d’Estudiants Gitanes no se celebren a la seu de l’associació que fa costat a les dones, sinó que s’efectuen en un centre educatiu d’algun barri o territori on viuen el grup de dones
gitanes que desitgen organitzar la Trobada i que formen part del comitè d’organització. Per tant,
en lloc de demanar a les dones gitanes que acudeixin a la seu de l’organització de base per a una
activitat es convida a les dones locals a formar part de l’organització de l’esdeveniment.
Així ho explica una persona que forma part de l’Associació Drom Kotar Mestipen:

“Anar als barris. Ni les associacions més antigues han fet això (...) perquè organitzar
un esdeveniment de tanta gent implica, anar... Vull dir, l’esdeveniment no comença
aquest dia, comença molt abans. Normalment, les associacions ja establertes pensen
que els esdeveniments han de ser organitzats a la seva seu, així que decideixen tot....
Així que el dia de l’esdeveniment diuen: Vegem qui és aquí: aquesta gent vindrà, els
altres que ja em van confirmar l’assistència també vindran... Així que no estan acostumats a fer un treball previ als barris” .
Georgina, dona no gitana membre de Drom Kotar Mestipen.

“

El comitè de coordinació s’encarrega de l’organització local de l’esdeveniment i rep suport de
l’organització des del començament de la preparació de l’activitat fins al final. Les dones de les
comunitats on es duen a terme les Trobades s’involucren directament a preparar els continguts
de la Trobada així com la seva difusió. Les organitzacions tenen un rol d’acompanyament.

“He participat en l’organització de la XII edició de les Trobades d’Estudiants Gitanes
a Reus, al barri de Sant Josep Obrer on viu. Vaig decidir participar més activament en
la Trobada i la seva organització per a la gent jove, de manera que no vagin per allà...
↑ ÍNDEX
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...tot el temps, sense fer res amb les seves vides. Vaig participar en l’organització preparant, liderant les taules, organitzant tots els petits detalls, parlant amb les dones
gitanes del barri, etc”.

“

Loli Santiago, dona gitana participant en la XII Trobada d’Estudiants Gitanes.

3.2. La importància de les referents

Cada Trobada s’organitza seguint la mateixa estructura, que és important mantenir, ja que al llarg
de totes les experiències a Catalunya s’ha demostrat que aquesta estructura funciona de manera
reeixida per a generar coneixement i diàleg entre les dones assistents.
Aquesta estructura permet:
- la presentació d’evidències amb l’objectiu de situar un problema actual en l’àmbit educatiu
respecte a les experiències de les dones gitanes que han estudiat en diferents nivells i que
són referents positius per a la resta de participants.
- la generació d’un espai de debat amb totes les participants de la Trobada on es comparteixen experiències i preocupacions, i es discuteixen propostes i alternatives, que són finalment
compartides amb totes les dones participants.
El dia de la Trobada, l’activitat permet:
- Visibilitzar referents, amb una trajectòria educativa d’èxit.
- Democratitzar els resultats de recerques i estudis científics sobre educació d’èxit.
- Augmentar les expectatives educatives de les nenes i joves gitanes.
- Incrementar la motivació de les nenes i joves gitanes per a continuar estudiant o començar
nous projectes educatius.
- Acabar amb el sentiment de solitud, conscienciar i proposar solucions per a les barreres
que es troben les nenes i joves gitanes en el sistema educatiu.
- Trencar estereotips sobre les dones gitanes i el seu poble/cultura.
L’estructura de les Trobades és la següent:

1.

Mesa
inaugural

Conferència
basada en
evidències

2.

Grups de
4. discussió

↑ ÍNDEX
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Mesa inaugural
La taula inaugural reuneix diferents persones del món de la política, representants d’associacions, o persones representants de l’administració pública que han estat convidades a ser presents
i a seguir la jornada. La taula inaugural constitueix la part més protocol·lària de les Trobades, en
la qual durant uns minuts les persones que formen part de la taula donen la benvinguda a les
participants i donen pas a l’inici de l’esdeveniment. Es tracta d’una inauguració breu, que reconeix institucionalment l’esforç de l’organització i els avanços liderats per les dones gitanes.
Obertura de la conferència basada en evidències
L’activitat s’inicia amb la presentació del tema (“el problema”) que ha estat acordat entre les
persones que formen part del comitè organitzador. En aquesta part, es presenten resultats de
recerques i estudis científics sobre el tema en el qual es focalitzarà la Trobada amb l’objectiu de
generar un aprenentatge entre les persones participants i democratitzar l’accés a aquests coneixements científics. Alguns exemples de temes que s’han tractat en el marc de la Trobada han
estat: “L’avanç educatiu de les dones gitanes en els últims anys”, “La diferència entre ocurrències
(falses creences) i evidències (pràctiques que s’ha demostrat que funcionen) en educació”, “L’enfocament de violència 0 des dels 0 anys”.
Mesa de referents
La segona part consisteix en una taula rodoMesa de referents de la Trobada de 2019
na amb dones gitanes d’edats diferents que
actuen com a referents. Les dones que participen en la taula rodona tenen una trajectòria educativa o de formació que ha superat
obstacles discriminatoris i que ha aconseguit
superar les expectatives i comparteixen les
seves històries amb les nenes i dones que
estan a la Trobada. A l’inici de les Trobades era difícil trobar referents a Catalunya, van ser convidades d’altres parts d’Espanya i els seus perfils eren similars. Avui dia, existeixen moltíssimes
dones que són referents i es fa una selecció prioritzant sempre la diversitat de les àrees d’estudis
i l’edat. En l’edició presencial de l’any 2019, van participar com a referents una àvia en procés
d’alfabetització i una jove gitana doctora en Sociologia en la mateixa taula, destacant també una
referent en l’àmbit científic, que sol ser una àrea d’estudis difícil per a les dones independentment del seu origen.

“Els diferents perfils, súper enriquidors, la diversitat de ponències arriba a tothom,
perquè la que estava decidint si estudiar o no [...] i la que s’havia quedat a mig fer,
podien escoltar aquesta altra versió d’aquesta noia que ho va deixar i va tornar i deia
que no era impossible. Aquesta diversitat fa que totes, encara que estiguem en diferents itineraris ens puguem sentir identificades”.
Tamara, dona gitana participant en la XVIII Trobada d’Estudiants Gitanes.

“

Com ha reconegut la Comissió Europea, els referents tenen un gran potencial per a construir una societat més inclusiva. En aquest sentit, la Comissió Europea explica que els models
↑ ÍNDEX
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de conducta “inspiren a les persones a créixer, a prendre el control de les seves vides” i que
també “encoratgen a uns altres a participar en la societat i a pensar de manera diferent sobre
si mateixos i sobre el lloc que ocupen en les seves comunitats”. L’Associació Gitana de Dones
Drom Kotar Mestipen ha promogut la visibilitat de dones referents dins de la comunitat de dones
gitanes des del començament de la seva activitat. A la Trobada les dones que estan en situacions similars troben inspiració i força per a abraçar nous projectes personals i generen relacions
transformadores entre elles.

Quan vaig assistir a la Trobada del Bon Pastor el 2012 i vaig veure a totes les dones allí
explicant les seves històries, la història d’Aurora i també la història d’altres dones allí
... quan vaig veure tot això, que em va fer sentir tan bé ... em vaig adonar que jo també
podria aconseguir-ho (...) Així que, si altres dones gitanes han estat referents per a
mi, espero poder ser algun dia un model positiu per a altres dones d’aquest barri...
dones que em coneguin i que sàpiguen de la meva situació (...) Estem treballant per a
millorar el futur del poble gitano, per a les dones gitanes”.
Tatiana, dona gitana membre de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen.

“

La promoció de dones referents és una característica que defineix les Trobades i té molt valor
perquè, a causa de l’antigitanisme i el sexisme, hi ha una falta de visibilitat social de les dones
gitanes com a referents: no és que aquestes dones gitanes referents no existeixin, però no solen
estar presents en els mitjans de comunicació o en altres espais de poder de la societat. Això vol
dir que existeixen però que no se’ls para esment. El fet que aquestes dones es facin visibles pot
inspirar a altres dones i, en general, a altres persones de la comunitat a seguir els seus estudis i
a aspirar a aconseguir trajectòries educatives i carreres d’èxit.
Grups de treball
A continuació, les participants es divideixen en petits grups per a discutir els temes prèviament
debatuts a la conferència inicial i a la taula de referents. A les dones assistents se’ls assigna un
grup a l’inici de l’activitat i són distribuïdes de manera aleatòria per a promoure una mescla enriquidora i fomentar la creació de noves relacions. Cada grup està compost per un mateix nombre
de dones i compta amb una dona gitana de l’organització que dinamitza la discussió proposant
preguntes i gestionant els torns de paraula. És important assegurar un ambient de discussió enfocat en la cerca de solucions i que totes les veus siguin escoltades i tingudes en compte. Per això
es promou la participació d’aquelles dones que no han intervingut i es cuiden els temps de presa
de paraula de manera equitativa entre totes les dones. Així, les dones gitanes tenen la paraula tot
el temps. La tasca de les persones presents en els grups com a part del personal de l’organització
que dona suport a la Trobada o com a voluntàries és afavorir la discussió entre les dones gitanes,
i en cap cas monopolitzaran el debat.

“Quan la gent compartia les seves opinions, perquè era evident que l’avanç és molt
gran, en els grups de treball, totes volien participar, totes compartien, facilitar la participació de totes és el que ho fa tan enriquidor” ” .
Estrella, dona gitana participant en la XVIII Trobada d’Estudiants Gitanes.

↑ ÍNDEX
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En tots els grups de discussió, hi ha una persona que pren el rol de secretària i és l’encarregada
de recollir les aportacions que van fent les dones, sense interpretar-les ni modificar-les, sinó
d’una forma literal i respectant les paraules i expressions literals de les dones.
Conclusions
Finalment, per a concloure l’esdeveniment, les idees i reflexions dels grups de treball són exposades a totes les dones assistents per una dona gitana representant de cada petit grup. Així,
aquesta posada en comú conforma les conclusions finalsde la Trobada.

3.3. Planificar amb temps
L’activitat s’ha convertit en una eina d’apoderament que porta a diferents dones gitanes -algunes
que ja estaven actives per a canviar les injustícies i a unes altres que no- a organitzar-se juntes
per a canviar les seves vides i a estendre la seva implicació social a la comunitat gitana, al seu
barri, i a les escoles.
Perquè això succeeixi cal planificar les Trobades d’Estudiants Gitanes amb suficient temps, per
poder contactar amb les dones gitanes o amb persones que treballen directament amb les dones
des d’una relació d’igual a igual. Aquestes persones permeten arribar a les dones gitanes que no
participen directament en moviments socials o entitats, però que poden beneficiar-se de l’impacte social de les Trobades.
Per tant, en començar a organitzar una Trobada el comitè organitzador ha de preguntar-se qui
són les dones de la comunitat actives o les persones que treballen amb les dones gitanes diàriament des d’una perspectiva igualitària. Poden ser persones involucrades en centres educatius,
agents socials, líders de l’església, persones involucrades en associacions/organitzacions pro-gitanes, etc. Contactar directament amb aquestes persones i convidar-les a difondre la Trobada
entre les dones amb les quals tenen contacte implica un treball previ que requereix un marge de
temps raonable.
A través d’aquestes persones que ja actuen com a referents de la comunitat, es connecten diferents dones gitanes, mitjançant el projecte comú de fer realitat la Trobada es possibilita un procés d’apoderament que porta a les dones gitanes a mobilitzar-se i a recuperar els seus somnis
que una vegada van ser deixats enrere.
La creació d’interaccions transformadores té lloc no sols en la pròpia Trobada sinó també durant
tot el seu procés previ de preparació i de presa de decisions que condueix a la Trobada. D’aquesta manera es promou l’associacionisme entre les dones gitanes, la seva capacitat d’organitzar-se
de manera col·lectiva i d’actuar per a aconseguir una societat més justa i cohesionada.
Les Trobades es duen a terme una o dues vegades a l’any un dissabte a la tarda per a assegurar
que les dones puguin assistir a la reunió i no coincideixi amb el seu horari escolar.
També és important organitzar i finançar un servei de transport en tot el territori, per promoure
l’assistència a l’esdeveniment de les dones de diferents ciutats i barris.

↑ ÍNDEX
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3.4. Les dones gitanes són les protagonistes
Les Trobades no són només el que passa durant el dia de l’activitat sinó el llarg procés que hi ha
darrere. Les dones no sols participen durant l’esdeveniment. És important que les dones sentin
que és la seva Trobada, un espai per a elles, i per a aconseguir-lo no n’hi ha prou amb convidar-les
sinó que són elles que lideren tot el procés de preparació des del primer detall fins a l’últim. Això
marca la diferència en la transformació i l’impacte que generen les Trobades.
Les organitzacions donen suport, faciliten les infraestructures i també contribueixen activament
a democratitzar les evidències científiques, però les dones i el diàleg igualitari amb elles són
sempre el centre. Per tant, les decisions són sempre preses en funció dels seus interessos i les
seves opinions expressades i no en relació a les suposicions o creences que puguin tenir algunes
persones que lideren les organitzacions sense haver dialogat amb les dones de la comunitat. Cal
promoure un diàleg igualitari amb i entre les dones gitanes per poder posar en comú els coneixements científics sobre educació i dialogar tenint en compte les experi``ències de les dones,
les barreres que troben, les seves preocupacions i les seves propostes en relació amb aquests
coneixements científics.
L’organització de les Trobades fomenta la creació de relacions de solidaritat entre dones gitanes,
així com entre dones gitanes i dones no gitanes membres de l’associació.

“Treballant juntes, ja que tot ha de ser el resultat del diàleg entre les dones gitanes i
no gitanes... I crec que aquesta és una de les coses més importants de DKM [en referència a l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen]... aquest és un dels èxits
de DKM... perquè és de totes nosaltres, per a cadascuna de nosaltres...”.”No sé, crec
que és una solidaritat que sorgeix des de baix.... És...autèntica... si una dona gitana ha
de fer alguna cosa i ve a DKM, i truca a la nostra porta, deixarem de fer el que estem
fent i l’ajudarem [...] és una solidaritat molt autèntica... I crec que això és una enorme
contribució al feminisme gitano, ja que multiplica tot... És una vacuna contra el descoratjament”.
Carmen, dona gitana membre de Drom Kotar Mestipen.

“

- La informació sobre el dret d’imatge i la privacitat ha de ser donada a les participants de manera clara i transparent i elles han de decidir per sí mateixes i per les persones menors que tenen
al seu càrrec. A més, cal deixar clar la fi amb el qual les imatges i les conclusions de les Trobades
s’usaran. Per a això, cal incorporar en la inscripció clàusules de consentiment (ja es realitzi de
manera virtual o de manera presencial abans de la Trobada).

3.5. Creació d’un espai per a totes, també per als nens i les nenes
Les estratègies que les organitzacions poden tenir en compte per augmentar la participació són:
- Facilitar un espai per a la cura de les nenes i els nens durant tota la Trobada, així com en les
reunions prèvies de preparació i difusió. Els homes, que poden participar de l’esdeveniment
com a voluntaris, també poden contribuir en aquest aspecte.
↑ ÍNDEX
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Durant el dia de la Trobada:
- Les diverses necessitats de totes les dones han d’estar previstes i cobertes. Per exemple,
cal adaptar l’espai a les diferents situacions de mobilitat (persones amb cadires de rodes o
amb dificultats de mobilitat, carrets de les nenes i nens, etc.). També cal tenir en compte la
possibilitat d’incorporar servei de traduccions.

3.6. Celebració: com unes noces gitanes
El sentit de celebració, saber que estem celebrant alguna cosa, és important durant tot el procés,
i és present en totes les etapes de la Trobada. Ja des d’abans d’arribar al lloc de Trobada, moltes
vegades en el mateix autobús que porta a les participants comença a sentir-se un ambient festiu,
que culmina amb una actuació o un acte artístic que serveix per a donar per finalitzat la Trobada.

PART 4. L’IMPACTE
4.1. Continuïtat de les Trobades partint de la veu de les dones
Durant aquest procés, les dones gitanes prenen la paraula i s’empoderen per a la transformació
social. Una història que reflecteix aquest empoderament és el cas de l’Aurora, una dona gitana
amb una trajectòria educativa extraordinària, involucrada a l’Església Pentecosta, que era un referent en la seva comunitat i va passar a ser una líder visible d’aquesta.

[Parlant de la primera vegada que va conèixer a l’Associació Gitana de Dones Drom
Kotar Mestipen] (...) No tenia més expectatives. Era... aconseguir un treball i aconseguir una mica d’estabilitat, crec que aquestes eren les meves expectatives... Però per
descomptat, quan vaig començar a col·laborar amb la Drom Kotar Mestipen, ens vam
adonar que puc defensar el dret del poble gitano, i els drets de les dones gitanes, i
quan vaig començar a investigar...Em vaig involucrar en l’activisme... Tot això va ser
molt més interessant, molt important per a mi, molt emocionant (...) No havia trobat
el significat de la idea de ser advocada” .
Aurora, dona gitana membre de Drom Kotar Mestipen.

“

A més de a nivell personal, quan aquest impacte es genera de manera col·lectiva en un grup de
dones, elles mateixes s’organitzen per a establir formalment les seves pròpies associacions de
dones gitanes. Tota la motivació i la capacitat d’organització d’aquests grups locals de dones articulats al voltant de les Trobades, una vegada que acaba l’activitat, s’organitzen en col·lectivitat
per a millorar les vides de les dones gitanes i, en general, de tota la comunitat.
Assumpta, de Figueres (Girona), que va participar en l’organització de la Trobada celebrada allí
en 2014, va explicar com l’èxit de l’esdeveniment (amb una participació de més de 200 dones
↑ ÍNDEX
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de tota Catalunya), van motivar-la a ella i a altres dones gitanes del barri per a organitzar-se per
a fer arribar les seves demandes específiques sobre una educació de qualitat a les autoritats
escolars de la zona.
L’Associació Shine de Dones Gitanes (pseudònim) situada en el barri de Sant Josep Obrer a Reus
constitueix també un exemple d’aquest cas. Les persones membres de la Drom Kotar Mestipen
van acompanyar a les dones que van crear l’associació durant tot el procés, secundant-les en diferents tasques que necessitaven dur a terme. Membres fundadors de l’associació de dones, van
explicar com l’organització de la Trobada en el seu barri en 2009 va suposar un impuls clau per a
la constitució de l’organització.

“Crec que la creació de l’Associació es va impulsar per la celebració de la Trobada
d’Estudiants a Reus, perquè es va constituir formalment dos mesos després d’aquesta. I ho entenc totalment... Qualsevol que participi en una Trobada té la força per a fer
el que vulgui; tu ets aquí, fent tot,...obtenir noves idees, veure com la gent col·labora!”.
Esther, dona gitana membre de Drom Kotar Mestipen.

“

Les Trobades d‘Estudiants Gitanes no acaben el dia de l’activitat sinó que és important aprofitar
totes les aportacions que les dones gitanes han realitzat per a donar continuïtat a les seves propostes, demandes i solucions i transformar els seus somnis en realitats.
En aquest sentit, i basat en un enfocament d’”abaix cap amunt” (bottom-up, de les dones a les
esferes de decisió política) es genera un document de conclusions generals de cada Trobada que
s’escriu tenint en compte les reflexions finals exposades per cada grup de discussió, així com les
actes dels diferents grups. Aquest document de conclusions ha de ser validat per totes les persones del comitè organitzador de la Trobada, que inclou dones gitanes.
Aquestes conclusions generals informen i orienten el programa d’actuacions i d’influència política de les associacions que han coorganitzat la Trobada per a treballar en els pròxims mesos amb
altres aliats (altres ONG o grups que treballen amb la comunitat gitana, institucions públiques
com a escoles i esglésies locals, representants polítics, entre altres) en la seva cerca dels drets
educatius de totes les nenes i dones gitanes, aplanant així el camí per a una societat més justa
i inclusiva.

4.2. L’impacte de les Trobades en la societat
Amb les Trobades d’Estudiants Gitanes Esperem contribuir a la difusió d’aquesta pràctica, amb
tots els aspectes que la defineixen, en particular, la participació directa de les dones gitanes en
tots els aspectes de les Trobades i la creació de xarxes de solidaritat i de coneixement, sobre la
base d’una idea de l’aprenentatge basada en les interaccions de qualitat i respectuoses entre les
persones.
Tal com s’ha exposat a la guia, l’activitat genera un impacte positiu en l’àmbit de l’educació. En
concret, contribueix a incrementar la presència de noies i dones gitanes en activitats de formació
acadèmica i, al mateix temps, animar a les noies a romandre eal circuit educatiu durant la secundària i la universitat, així com també promoure la formació de les dones gitanes adultes.
↑ ÍNDEX

PART 4. L’IMPACTE

18

TROBADES INTERGENERACIONALS D’ESTUDIANTS GITANES DE CATALUNYA

Les Trobades, co-organitzades amb les dones, també generen xarxes de solidaritat entre dones
que es converteixen en líders visibles de la comunitat o s’organitzen elles mateixes en associacions per a millorar les seves vides i la de les seves comunitats no sols en la dimensió educativa
sinó en tots els aspectes:
“En participar en l’organització de les Trobades, les dones locals es mobilitzen, es converteixen
en protagonistes i assumeixen papers que les fan visibles en l’esfera pública [...]. En aquest sentit,
s’encarreguen d’identificar i contactar a les parts interessades a nivell de base per a donar suport
als esdeveniments, establir aliances amb aquestes parts i, una vegada finalitzat l’esdeveniment,
comprometre’s en la defensa dels seus drets com a dones gitanes i els de la comunitat gitana. [...]
En els territoris on s’organitzen les Trobades, la vida associativa entre la comunitat gitana i entre
les dones gitanes s’articula” (traducció pròpia, Aiello et al., 2019).

Mitjans de comunicació com el Diari Feminista o La Vanguardia han publicat articles relacionats
amb les Trobades, fet que mostra, la rellevància i impacte de l’esdeveniment per a la societat en
general. Aquests són dos exemples de publicacions en mitjans de comunicació:

Diario Feminista

«El Proyecto europeo RTransform comienza hoy, un sueño de
transformación para las niñas y mujeres gitanas en Europa».

La Vanguardia

«Cataluña participará en proyecto europeo para promover inclusión de gitanas».

XVIII Trobada d’Estudiants Gitanes de Catalunya

4.3. El món digital també és gitano: “edicions virtuals” i eines
Les Trobades són una activitat que també es pot
adaptar a un format virtual i ja hi ha experiències
que proven que es poden utilitzar les possibilitats
que ens ofereixen les tecnologies per a celebrar
aquesta activitat des de la distància. En concret, en
l’edició virtual que es va celebrar en el context català a causa de la situació de pandèmia, el juliol de
2020, es va utilitzar l’eina digital Zoom, ja que perXIX Trobada d’Estudiants Gitanes (online)
met realitzar videotrucades de manera accessible
amb funcions interessants per a organitzar l’activitat (compartir la pantalla, demanar torns de paraula, crear subtítols, dividir grups). L’important
és mantenir el sentit i l’estratègia de les Trobades i, d’aquesta manera, encara que s’adapti el
format, la transformació i l’impacte social es continua generant.
↑ ÍNDEX
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LA VEU DE LES DONES
A continuació recollim diversos testimonis d’algunes de les participants a la divuitena Trobada
d’Estudiants Gitanes:

“Es trenquen moltes barreres que a nivell individual tenim nosaltres, no sols per ser
dones i gitanes, sinó que en el dia a dia tenim moltes limitacions que fins i tot ens posem nosaltres mateixes, no poder arribar, creure que és impossible i poder trobar-te
cara a cara amb algú, similar a tu i amb una vida semblant i que tu vegis que aquesta
persona pot arribar, et dona una força increïble, t’anima a perseguir els teus somnis”.
Estrella, dona gitana.

“

“Tot un tema de motivació, acostar una realitat gitana que a vegades no està visibilitzada, no som conscients que existeix, motivar-les, el sentir-se identificades, fortes, jo
ho puc aconseguir, hi ha més gitanes que estudien, que no em facin sentir rara”.
Tamara, dona gitana.

“

“Veure aquests referents i que les nenes s’animin a estudiar significa que els més
petits tindran aquests exemples, perquè ja els diràs, ah! doncs la teva cosina aquesta
estudia tal, l’altra pasqual”.
Manuela, dona gitana.

“

“És súper necessari per a trencar estereotips davant persones no gitanes, perquè no
som el que surt a la televisió”.
Sulamita, dona gitana.

IV Trobada a Girona, 2004

↑ ÍNDEX
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