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Lloc: Tarragona, España 
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Aquesta vegada va ser especial, la Trobada d'Estudiants Gitanes va tenir lloc en una 
universitat. Tradicionalment, a 
com a col·legis de primària o instituts de secundària situats en barris amb alta presència de 
població gitana. Els centres educatius són espais encara restringits, en certa manera, a les 
dones gitanes. Més encara les universitats. En 2019, per primera vegada a Catalunya, la 
Trobada es va organitzar amb èxit en un dels edificis més històrics de la Universitat de 
Barcelona. Aquella Trobada va marcar una fita, mostrant a la pròpia comunitat gitana i a
societat majoritària, que els espais universitaris "eren també el nostre espai". Després d'aquest 
precedent, es va organitzar la XX Trobada a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, després 
d'haver-nos assegurat que tot estava planificat i que l'

 

1- FASE DE PREPARACIÓ ABANS DE LA TROBADA

Per a organitzar i planificar la Trobada, es van celebrar un total de 6 reunions entre els 
membres del personal de Drom Kotar Mestipen i les dones participants durant un període 
mesos. 

A algunes d'aquestes reunions van assistir membres del Comitè Nacional de Coordinació i a 
unes altres, dones de base que van participar en l'organització de l'esdeveniment

però que no formaven part d'aquest comitè. En cada ocasió, entre 2 i 7 d

van participar en aquestes reunions. Les reunions es van celebrar de manera presencial, a la 
ciutat de Tarragona, on va tenir lloc la Trobada, o en format digital o mixt.
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Organització a càrrec de coimplementar l'activitat: Associació Gitana de Dones Drom Kotar 

23 d'octubre 2021 

Institució que acull l'esdeveniment: Universitat Rovira i Virgili (Universitat pública a la ciutat 

Aquesta vegada va ser especial, la Trobada d'Estudiants Gitanes va tenir lloc en una 
universitat. Tradicionalment, a Catalunya, les Trobades s'han celebrat en centres educatius 
com a col·legis de primària o instituts de secundària situats en barris amb alta presència de 
població gitana. Els centres educatius són espais encara restringits, en certa manera, a les 

anes. Més encara les universitats. En 2019, per primera vegada a Catalunya, la 
Trobada es va organitzar amb èxit en un dels edificis més històrics de la Universitat de 
Barcelona. Aquella Trobada va marcar una fita, mostrant a la pròpia comunitat gitana i a
societat majoritària, que els espais universitaris "eren també el nostre espai". Després d'aquest 
precedent, es va organitzar la XX Trobada a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, després 

nos assegurat que tot estava planificat i que l'esdeveniment tindria l'abast esperat.
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Aquestes reunions tenien per objecte organitzar la Trobada i decidir, per 
qüestions: elecció del tema de la conferència principal, elecció dels referents, difusió de 
l'esdeveniment, elecció de la data i el lloc de celebració, o altres qüestions relacionades amb la 
logística i la infraestructura. A continuac
reunions. 

 

DATES DE LES REUNIONS: 

Reunió 1. 16 de juny 2021 

Reunió 2. 14 de juliol 2021 

Reunió 3. 22 de setembre 2021

Reunió 4. 23 de setembre 2021

Reunió 5. 29 de setembre 2021

Reunió 6. 7 d'octubre 2021 

 

MEMBRES DEL PERSONA (DKM) QUE VAN ASSISTIR A LA REUNIÓ:

Reunió 1. Maria Cortés, Maripaz

Reunió 2. Maripaz Anderson,

Reunió 3. María Cortés, María

Reunió 4. María Cortés 

Reunió 5. María Cortés 

Reunió 6. María Cortés, Ana 

 

MEMBRES DEL COMITÉ NACIONAL

Reunió 1. María Alegría Gabarri,

Reunió 2. María Alegría Gabarri,

Reunió 3. Luisa Cortés, Eli Lucena,

Reunió 4. María Alegría Gabarri

Reunió 5. cap 

Reunió 6. cap 

 

LLOCS DE CELEBRACIÓ DE LA REUNIÓ:

Reunió 1. online via zoom  
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Aquestes reunions tenien per objecte organitzar la Trobada i decidir, per exemple, les següents 
qüestions: elecció del tema de la conferència principal, elecció dels referents, difusió de 
l'esdeveniment, elecció de la data i el lloc de celebració, o altres qüestions relacionades amb la 
logística i la infraestructura. A continuació s'ofereix més informació sobre cadascuna de les 

22 de setembre 2021 

23 de setembre 2021 

29 de setembre 2021 

MEMBRES DEL PERSONA (DKM) QUE VAN ASSISTIR A LA REUNIÓ: 

Maripaz Anderson  

Anderson, Maria Cortés  

María Ollé  

 Pastrana 

NACIONAL DE COORDINACIÓ QUE VAN ASSISTIR A LA REUNIÓ:

Gabarri, Verónica Santiago, Cristina Vázquez 

Gabarri, Eli Lucena, Cristina Vázquez 

Lucena, María Alegría Gabarri, Jelen Amador, Verónica

Gabarri 

LLOCS DE CELEBRACIÓ DE LA REUNIÓ: 

exemple, les següents 
qüestions: elecció del tema de la conferència principal, elecció dels referents, difusió de 
l'esdeveniment, elecció de la data i el lloc de celebració, o altres qüestions relacionades amb la 

ió s'ofereix més informació sobre cadascuna de les 

COORDINACIÓ QUE VAN ASSISTIR A LA REUNIÓ: 

Verónica Santiago. 
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Reunió 2. online via zoom  

Reunió 3. online via zoom 

Reunió 4. Modalidad mixta. Escola Mediterrani (Tarragona) i

Reunió 5. Escola Mediterrani

Reunió 6. Universitat Rovira 

 

EVIDÈNCIAS 
 

Reunió 1 

Reunió 4 

 

PUNTS D’ACCIÓ: 

 

Reunió 1 

 Explicació de la Trobada, perquè tots tinguin tota la informació: què és, diferents parts 
de la Trobada, objectius, experiències d'algunes de les que ja han estat en una Trobada 
abans. Informació sobre com participar en la Trobada.

 Primera presa de contacte amb els temes que podrien ser el tema central d'aquesta 
Trobada, perquè les dones puguin passar
famílies del barri, del col·l

Gitanas de Cataluña 

 

Escola Mediterrani (Tarragona) i zoom  

Escola Mediterrani (Campclar, Tarragona) 

 i Virgili i Escola Mediterrani 

Reunió 2 Reunió 3 

  

Reunió 5 Reunió 6 

 

 

Explicació de la Trobada, perquè tots tinguin tota la informació: què és, diferents parts 
de la Trobada, objectius, experiències d'algunes de les que ja han estat en una Trobada 
abans. Informació sobre com participar en la Trobada. 

de contacte amb els temes que podrien ser el tema central d'aquesta 
Trobada, perquè les dones puguin passar-ho en els seus barris inquietuds de l
famílies del barri, del col·legi, etc. 

 

 

Explicació de la Trobada, perquè tots tinguin tota la informació: què és, diferents parts 
de la Trobada, objectius, experiències d'algunes de les que ja han estat en una Trobada 

de contacte amb els temes que podrien ser el tema central d'aquesta 
ho en els seus barris inquietuds de les 
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Reunió 2 

 Exposició dels temes que les dones han recollit.

 Propostes per a alguns punts com, cartell, difusió, dia de la Trobada, i com continuar 
amb les reunions de preparació.

 

Reunió 3 

 Formació del Comitè Nacional de Coordinació espanyol.

 Acords sobre els següents passos a seguir.

 

Reunió 4 

 Reunió presencial amb el grup 
motor. Els expliquem to a la informació sobre la Trobada i com poden formar part 
d'aquest grup de treball.

 Presentació de tota la informació recopilada en les reunions anteriors en les quals no 
totes havien estat. Propostes de cartell, temes, dates, difusió.

 

Reunió 5 

 Les dones discuteixen quin és el millor dibuix per al cartell.

 Discussió sobre quins són les millors dones per a formar part de la taula de referents.

 Les dones parlen sobre el tema triat i qui

 Cada dona explica dins de les seves possibilitats, en quins espais li agradaria estar i 
com vol participar en la Trobada.

 Suggeriments sobre com arribarem a les dones de Tarragona i convidar
Trobada. 

 També es recull informació sobre com planificar el berenar, els autobusos i la 
inscripció. 

 Es fan propostes de qui pot assumir el paper de dinamitzador dels grups de treball.

 

Reunió 6 

Visita a la Universitat Rovira i Virgili, per a conèixer el lloc on se celebrarà l

Reunió amb dones gitanes de Tarragona per a tractar el tema principal de la

Gitanas de Cataluña 
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Suggeriments sobre com arribarem a les dones de Tarragona i convidar
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Visita a la Universitat Rovira i Virgili, per a conèixer el lloc on se celebrarà la Trobada.

gitanes de Tarragona per a tractar el tema principal de la Trobada.

per a alguns punts com, cartell, difusió, dia de la Trobada, i com continuar 

de dones que van ser proposades per a ser el grup 
motor. Els expliquem to a la informació sobre la Trobada i com poden formar part 
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Suggeriments sobre com arribarem a les dones de Tarragona i convidar-les a la 

cull informació sobre com planificar el berenar, els autobusos i la 

Es fan propostes de qui pot assumir el paper de dinamitzador dels grups de treball. 
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NOTES 

Reunió 1 

 Com a referent seria 
que és necessari fer visible la nostra participació també en aquest àmbit.

 Un dels temes que consideren importants és: saber si la teva filla o fill està al mateix 
nivell que altres alumnes de la seva 
el nivell requerit per a accedir a l'educació 

 

Reunió 2 

 A les dones els preocupa la qualitat de l'educació que reben els seus fills a l'escola,
 Una altra preocupació que sorgeix és com rec

perdut després de perdre les classes pel tancament de Covid.
 La importància de conèixer tots els itineraris acadèmics

educatiu. Conèixer totes les ajudes, possibles itineraris i recursos per a la 
dels nens i nenes i la 
no van poder continuar la seva educació

 

Reunió 3 

 Presentació dels membres del CNC. Tots els assistents accepten formar part del CNC.
 Explicació del projecte RTransform.
 Tasca i responsabilitats dels membres del CNC.
 Acord sobre la periodicitat de la reunió: una reunió cada dos mesos.
 Pròxims passos a donar: Formació del CNC.

 

Reunió 4 

 Dels temes proposats, la majoria de les dones pensen
ajudes i beques és el més interessant i important per a les famílies.

 En quant al cartell, propos
cartell, que hauria d'estar llest la setmana vinent.

 Les dones fan propostes de 
 Es parla de la importància d'aquests espais 

així com la societat majoritària, trenquin amb els estereotips i barreres que les dones 
gitanes trobem en els diferents àmbits de la societat.

 

Reunió 5 

Gitanas de Cataluña 

 

Com a referent seria molt bo comptar amb una dona que es dediqui a la política, ja 
que és necessari fer visible la nostra participació també en aquest àmbit.
Un dels temes que consideren importants és: saber si la teva filla o fill està al mateix 
nivell que altres alumnes de la seva mateixa edat. Algunes d'elles desconeixen quin és 
el nivell requerit per a accedir a l'educació post obligatòria. 

A les dones els preocupa la qualitat de l'educació que reben els seus fills a l'escola,
Una altra preocupació que sorgeix és com recuperaran els nens el nivell que han 
perdut després de perdre les classes pel tancament de Covid. 
La importància de conèixer tots els itineraris acadèmics per a aconseguir l'èxit
educatiu. Conèixer totes les ajudes, possibles itineraris i recursos per a la 

 inserció en aquests itineraris de les dones que, en el seu
no van poder continuar la seva educació 

Presentació dels membres del CNC. Tots els assistents accepten formar part del CNC.
projecte RTransform. 

Tasca i responsabilitats dels membres del CNC. 
Acord sobre la periodicitat de la reunió: una reunió cada dos mesos. 
Pròxims passos a donar: Formació del CNC. 

Dels temes proposats, la majoria de les dones pensen que el d'itine
ajudes i beques és el més interessant i important per a les famílies. 

al cartell, proposen que un noi i una noia facin propostes de dibuixos per al 
cartell, que hauria d'estar llest la setmana vinent. 
Les dones fan propostes de referents. 
Es parla de la importància d'aquests espais per a què totes les nenes i famílies
així com la societat majoritària, trenquin amb els estereotips i barreres que les dones 
gitanes trobem en els diferents àmbits de la societat. 

comptar amb una dona que es dediqui a la política, ja 
que és necessari fer visible la nostra participació també en aquest àmbit. 
Un dels temes que consideren importants és: saber si la teva filla o fill està al mateix 

mateixa edat. Algunes d'elles desconeixen quin és 

A les dones els preocupa la qualitat de l'educació que reben els seus fills a l'escola, 
uperaran els nens el nivell que han 

per a aconseguir l'èxit 
educatiu. Conèixer totes les ajudes, possibles itineraris i recursos per a la continuïtat 

dones que, en el seu moment, 

Presentació dels membres del CNC. Tots els assistents accepten formar part del CNC. 

 

que el d'itineraris educatius, 

de dibuixos per al 

les nenes i famílies gitanes, 
així com la societat majoritària, trenquin amb els estereotips i barreres que les dones 
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Parlem de les dificultats que moltes d'elles, dones gitanes, han trobat en l'àmbit educatiu i/o 
laboral, i de la importància de comptar amb aquests espais per a les més joves i de visibilitzar 
als referents femenins gitanos, perquè les dones gitanes vegin qu
tard per a tornar a estudiar. 

 

Reunió 6 

El possible tema principal que es planteja per a aquesta Trobada és: "La meva cultura no 
m'impedeix estudiar”. La idea que volem expressar és que les dones gitanes ja valem, però si a 
més ens formem som imparables.

 

2- IMPLEMENTACIÓ DE L'ACTIVITAT: LA TROBADA

El primer que cal tenir en compte és que Drom Kotar Mestipen porta més de dues dècades 
organitzant aquesta activitat educativa, i que aquesta era la 20ª edició de la Trobada de Dones
Gitanes Estudiants de Catalunya.

La Trobada es va celebrar el dissabte 23 d'octubre de 2021 a la universitat pública de 
Tarragona "Universitat Rovira i Virgili" des de les 16.00h fins a les 20.00h, hora peninsular, i va 
comptar amb la participació de gair
Van assistir la Trobada dones de les ciutats de Tarragona, Tortosa, Reus, diferents barris de 
Barcelona, Girona i Lleida. 

Per a un millor desenvolupament de l'activitat, membres del personal de Drom 
Mestipen, i voluntaris no gitanos van ser presents en l'esdeveniment per a 
tècniques i organitzatives. Les parts més rellevants de la Trobada van ser la
principal, la taula de referents i els grups de treball.

El títol de la conferència inaugural
conferència va ser impartida per Manuela Fernández, membre
Mestipen i educadora social. L'objectiu principal de la co
de qualitat i assequible a tots els assistents sobre els camins educatius que es poden seguir a 
Catalunya, i a Espanya. Preguntes com 
l'escola sent menor d'edat?”, “
però vull continuar fent una carrera de formació
l’educació infantil?” van sorgir i van ser respostes p
expressar que aquesta informació 
els seus  fills, estudien no se'ls proporciona aquesta informació.

 

Gitanas de Cataluña 

 

rlem de les dificultats que moltes d'elles, dones gitanes, han trobat en l'àmbit educatiu i/o 
laboral, i de la importància de comptar amb aquests espais per a les més joves i de visibilitzar 
als referents femenins gitanos, perquè les dones gitanes vegin que no estan soles i que mai és 

 

El possible tema principal que es planteja per a aquesta Trobada és: "La meva cultura no 
. La idea que volem expressar és que les dones gitanes ja valem, però si a 

s ens formem som imparables. 

IMPLEMENTACIÓ DE L'ACTIVITAT: LA TROBADA 

El primer que cal tenir en compte és que Drom Kotar Mestipen porta més de dues dècades 
organitzant aquesta activitat educativa, i que aquesta era la 20ª edició de la Trobada de Dones
Gitanes Estudiants de Catalunya. 

La Trobada es va celebrar el dissabte 23 d'octubre de 2021 a la universitat pública de 
Tarragona "Universitat Rovira i Virgili" des de les 16.00h fins a les 20.00h, hora peninsular, i va 
comptar amb la participació de gairebé 200 dones i nenes gitanes de base de tota Catalunya. 
Van assistir la Trobada dones de les ciutats de Tarragona, Tortosa, Reus, diferents barris de 

Per a un millor desenvolupament de l'activitat, membres del personal de Drom 
Mestipen, i voluntaris no gitanos van ser presents en l'esdeveniment per a 
tècniques i organitzatives. Les parts més rellevants de la Trobada van ser la

taula de referents i els grups de treball. 

conferència inaugural va ser: "Camí de llibertat: el camí de l'èxit educatiu"
conferència va ser impartida per Manuela Fernández, membre cofundador de Drom Kotar 

. L'objectiu principal de la conferencia era oferir 
a tots els assistents sobre els camins educatius que es poden seguir a 

Catalunya, i a Espanya. Preguntes com “Quins són els passos que he de seguir si vaig deixar 
”, “ Quines són les opcions si no vull cursar un grau en la universitat 

una carrera de formació professional?” o “ Per què és important 
van sorgir i van ser respostes per Fernández. Les dones participants 
a informació resultava molt útil ja que, a vegades, els educatius on elles 

fills, estudien no se'ls proporciona aquesta informació. 

rlem de les dificultats que moltes d'elles, dones gitanes, han trobat en l'àmbit educatiu i/o 
laboral, i de la importància de comptar amb aquests espais per a les més joves i de visibilitzar 

e no estan soles i que mai és 

El possible tema principal que es planteja per a aquesta Trobada és: "La meva cultura no 
. La idea que volem expressar és que les dones gitanes ja valem, però si a 

El primer que cal tenir en compte és que Drom Kotar Mestipen porta més de dues dècades 
organitzant aquesta activitat educativa, i que aquesta era la 20ª edició de la Trobada de Dones 

La Trobada es va celebrar el dissabte 23 d'octubre de 2021 a la universitat pública de 
Tarragona "Universitat Rovira i Virgili" des de les 16.00h fins a les 20.00h, hora peninsular, i va 

ebé 200 dones i nenes gitanes de base de tota Catalunya. 
Van assistir la Trobada dones de les ciutats de Tarragona, Tortosa, Reus, diferents barris de 

Per a un millor desenvolupament de l'activitat, membres del personal de Drom Kotar 
Mestipen, i voluntaris no gitanos van ser presents en l'esdeveniment per a realitzar  tasques 
tècniques i organitzatives. Les parts més rellevants de la Trobada van ser la conferència 

va ser: "Camí de llibertat: el camí de l'èxit educatiu".  La 
cofundador de Drom Kotar 

 informació fiable, 
a tots els assistents sobre els camins educatius que es poden seguir a 

guir si vaig deixar 
opcions si no vull cursar un grau en la universitat 

Per què és important 
er Fernández. Les dones participants van 

resultava molt útil ja que, a vegades, els educatius on elles o 
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Dones gitanes escolten la conferència inaugural de la XX Trobada

 

La taula de referents estava composta per 5
però amb un punt en comú, totes elles han 
Aquesta és una breu descripció d'aquestes 5 dones:

Sra. Tatiana Demetrio Díaz, actualment aquesta estudiant 
Tarragona, al barri de Campclar.

Sra. Raquel Heredia Gil, tècnica en Integració Social i estudiant d'Educació Social 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Sra. Laia Cortés Polo, estudiant de Ciències de la Mar en la Univer
Catalunya. 

Sra. Verónica Sánchez Gómez, 
de Barcelona. 

Sra. Paqui Cortés Maya, actualment 
Universitat. Vol estudiar dret.
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Dones gitanes escolten la conferència inaugural de la XX Trobada 

La taula de referents estava composta per 5 dones gitanes de diferents edats,
però amb un punt en comú, totes elles han aconseguit l'èxit en la seva trajectòria educativa. 
Aquesta és una breu descripció d'aquestes 5 dones: 

Sra. Tatiana Demetrio Díaz, actualment aquesta estudiant primer de Batxillerat a
l barri de Campclar. 

Sra. Raquel Heredia Gil, tècnica en Integració Social i estudiant d'Educació Social 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

estudiant de Ciències de la Mar en la Universitat Politècnica de

Gómez,  estudiant de Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat

Sra. Paqui Cortés Maya, actualment està estudiant per a les proves d'accés a la 
Universitat. Vol estudiar dret. 

Taula de referents 

 

dones gitanes de diferents edats, perfils i orígens, 
la seva trajectòria educativa. 

de Batxillerat a 

Sra. Raquel Heredia Gil, tècnica en Integració Social i estudiant d'Educació Social a la 

sitat Politècnica de 

estudiant de Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat 

estudiant per a les proves d'accés a la 
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Aquests són alguns dels comentaris que van fer les referents durant les seves exposicions:

"Estudiar m'ha obert moltes portes i soc un exemple per als meus nebots. Ara
l'escola Mediterrani. La meva presència allí motiva als nens, perquè soc gitana
Heredia. 

"L'enriquiment cultural que et dona 
Laia Cortés Polo. 

 

Grups de treball: les participants 
diversos temes relacionats amb l'educació. Cada grup de treball va ser facilitat per una dona 
gitana i les notes de cada grup van ser preses per una voluntària no gitana. Més endavant es 
farà referència al document que es va elaborar a partir de les aportacions de les dones gitanes 
durant la seva participació en els grups de treball.

A més, és important tenir en compte que les dones
l'activitat. Dos d'elles van ser les 
diferents parts de l'activitat. D
parlar relaxadament i conèixer a altres dones gitanes.

Les veus de les dones gitanes s'han 
són alguns dels comentaris de les participant en la XX Trobada:

“Vull continuar estudiant. Gràcies a la Trobada em veig amb més forces
gitana participant de la XX Trobada

"És un orgull veure que som moltes les dones gitanes que estem estudiant i aconseguint 
l'èxit, fins i tot les que tenim moltes responsabilitats
Trobada 

 

3- IMPACTE DE LA TROBADA 

Com ja s'ha assenyalat, en la Trobada van participar unes 
d'elles van ser triades per parlar 
Aquestes 5 dones, amb diferents perfils, van ser triades per a fer visible que les dones gitanes 
tenen presència en tots els àmb
es pot aconseguir l'èxit educatiu a qualsevol edat.

Les participants no sols van ser presents 
també van exercir un paper actiu en l'esdeveniment 
més, en els grups de treball, les participants van prendre la iniciativa i van aportar idees per a 
solucionar els problemes als quals
de les dones de base s'han recollit en un document de conclusions.

Sens dubte, aquesta activitat és de gran importància, tant per a la comunitat gitana com per a 
la societat en general. És per això que representants de l'administració pública, organitzacions 
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Aquests són alguns dels comentaris que van fer les referents durant les seves exposicions:

Estudiar m'ha obert moltes portes i soc un exemple per als meus nebots. Ara
l'escola Mediterrani. La meva presència allí motiva als nens, perquè soc gitana

iquiment cultural que et dona estudiar és una cosa que no puc arribar 

: les participants de la Trobada es van dividir en grups de treball per a debatre 
diversos temes relacionats amb l'educació. Cada grup de treball va ser facilitat per una dona 

i les notes de cada grup van ser preses per una voluntària no gitana. Més endavant es 
ument que es va elaborar a partir de les aportacions de les dones gitanes 

durant la seva participació en els grups de treball. 

tenir en compte que les dones gitanes van ser les protagonistes de tota 
l'activitat. Dos d'elles van ser les encarregades de presentar l'esdeveniment

Durant la pausa per al cafè també es van poder intercanviar idees, 
i conèixer a altres dones gitanes. 

Les veus de les dones gitanes s'han escoltat tant durant com després de la 
són alguns dels comentaris de les participant en la XX Trobada: 

. Gràcies a la Trobada em veig amb més forces
gitana participant de la XX Trobada 

ure que som moltes les dones gitanes que estem estudiant i aconseguint 
l'èxit, fins i tot les que tenim moltes responsabilitats" Dona gitana participant en la XX 

 

Com ja s'ha assenyalat, en la Trobada van participar unes 200 dones gitanes de
d'elles van ser triades per parlar a la taula de referents sobre la seva experiència educativa. 
Aquestes 5 dones, amb diferents perfils, van ser triades per a fer visible que les dones gitanes 

ia en tots els àmbits educatius i perquè aquestes dones són un exemple de com 
es pot aconseguir l'èxit educatiu a qualsevol edat. 

Les participants no sols van ser presents a la conferència o a la taula de models, sinó que 
n paper actiu en l'esdeveniment fent preguntes i prenent la paraula. A 

més, en els grups de treball, les participants van prendre la iniciativa i van aportar idees per a 
solucionar els problemes als quals s'enfronten elles i les seves famílies. Totes les aportacions 

'han recollit en un document de conclusions. 

Sens dubte, aquesta activitat és de gran importància, tant per a la comunitat gitana com per a 
la societat en general. És per això que representants de l'administració pública, organitzacions 

Aquests són alguns dels comentaris que van fer les referents durant les seves exposicions: 

Estudiar m'ha obert moltes portes i soc un exemple per als meus nebots. Ara treballo a 
l'escola Mediterrani. La meva presència allí motiva als nens, perquè soc gitana" Raquel 

que no puc arribar a agrair" 

van dividir en grups de treball per a debatre 
diversos temes relacionats amb l'educació. Cada grup de treball va ser facilitat per una dona 

i les notes de cada grup van ser preses per una voluntària no gitana. Més endavant es 
ument que es va elaborar a partir de les aportacions de les dones gitanes 

protagonistes de tota 
encarregades de presentar l'esdeveniment i donar pas a les 

van poder intercanviar idees, 

 Trobada. Aquests 

. Gràcies a la Trobada em veig amb més forces fer-ho” Dona 

ure que som moltes les dones gitanes que estem estudiant i aconseguint 
participant en la XX 

200 dones gitanes de base. Cinc 
la taula de referents sobre la seva experiència educativa. 

Aquestes 5 dones, amb diferents perfils, van ser triades per a fer visible que les dones gitanes 
i perquè aquestes dones són un exemple de com 

taula de models, sinó que 
ent preguntes i prenent la paraula. A 

més, en els grups de treball, les participants van prendre la iniciativa i van aportar idees per a 
s'enfronten elles i les seves famílies. Totes les aportacions 

Sens dubte, aquesta activitat és de gran importància, tant per a la comunitat gitana com per a 
la societat en general. És per això que representants de l'administració pública, organitzacions 
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privades i centres educatius van ser presents en l'esdeveniment. Cal destacar la presència de:

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó, Vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona, Sra. Cesca Domènech i Ruera, Directora General
de la Generalitat de Catalunya i Sra. Paula Varas Go
Ciutadana, Districtes i Nova 

Diferents organitzacions socials van donar suport a l'esdeveniment ajudant en les tasques
d'organització o compartint imatges i informació 
i durant l'esdeveniment. És el cas de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), l'Associació 
Gitana "Tumege Kali", l'Associació "Comunitat Inclusiva DGACC",
Comunitat Gitana a Catalunya, el Pro Innovació Social, i l'Associació Gitana "Unió Romani".

L'activitat també va atreure l'atenció de diferents mitjans
podeu veure una recopilació d'algunes de les notíc
de Dones Gitanes de Catalunya.

Diari Feminista  

Televisió de Catalunya 

Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya

Lo Campus Diari 

TAC12 TV 

Tarragona Ràdio 

 

CONCLUSIONS DE LA TROBADA

Aquest text és la recopilació final de tots els punts i temes que es van debatre en els
treball, que reflecteixen les demandes i aspiracions 
Trobada. 

 

1. Informació 

És necessari tenir més accés a la informació, respecte a tots els itineraris d'èxit educatiu, per a 
poder acompanyar als nostres fills i filles i que puguem tenir
sempre seguint només els consells dels
pels centres educatius o per l'administració
de decidir, tenir la informació és important perquè no decideixin per nosaltres.

També cal difondre la informació a través
la majoria de la gent. Seria bo crear una plataforma digital on puguem buscar tota la 
informació que necessitem. 
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educatius van ser presents en l'esdeveniment. Cal destacar la presència de:

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó, Vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de
omènech i Ruera, Directora General d'Acció Cívica i

Catalunya i Sra. Paula Varas González, Regidora de
i Nova Ciutadania del Ajuntament de Tarragona.  

Diferents organitzacions socials van donar suport a l'esdeveniment ajudant en les tasques
o compartint imatges i informació a les seves xarxes socials o pàgines web abans 

i durant l'esdeveniment. És el cas de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), l'Associació 
Gitana "Tumege Kali", l'Associació "Comunitat Inclusiva DGACC", el Museu Virtual de la 
Comunitat Gitana a Catalunya, el Pro Innovació Social, i l'Associació Gitana "Unió Romani".

L'activitat també va atreure l'atenció de diferents mitjans de comunicació. A continuació
podeu veure una recopilació d'algunes de les notícies que es van publicar sobre la XX Trobada 
de Dones Gitanes de Catalunya. 

Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya  

CONCLUSIONS DE LA TROBADA 

Aquest text és la recopilació final de tots els punts i temes que es van debatre en els
treball, que reflecteixen les demandes i aspiracions de les dones que van participar en la 

És necessari tenir més accés a la informació, respecte a tots els itineraris d'èxit educatiu, per a 
poder acompanyar als nostres fills i filles i que puguem tenir el nostre propi criteri i no actuar 
sempre seguint només els consells dels professors. Aquesta informació ha de ser roporcionada 
pels centres educatius o per l'administració educativa i fer-la arribar a totes les famílies. Hem 

tenir la informació és important perquè no decideixin per nosaltres.

També cal difondre la informació a través de les plataformes digitals, que ara estan a l'abast de 
la majoria de la gent. Seria bo crear una plataforma digital on puguem buscar tota la 

 

educatius van ser presents en l'esdeveniment. Cal destacar la presència de: 

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó, Vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili de 
d'Acció Cívica i Comunitària 

de Participació 

Diferents organitzacions socials van donar suport a l'esdeveniment ajudant en les tasques 
les seves xarxes socials o pàgines web abans 

i durant l'esdeveniment. És el cas de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), l'Associació 
Museu Virtual de la 

Comunitat Gitana a Catalunya, el Pro Innovació Social, i l'Associació Gitana "Unió Romani". 

de comunicació. A continuació 
ies que es van publicar sobre la XX Trobada 

Aquest text és la recopilació final de tots els punts i temes que es van debatre en els grups de 
van participar en la 

És necessari tenir més accés a la informació, respecte a tots els itineraris d'èxit educatiu, per a 
el nostre propi criteri i no actuar 

a informació ha de ser roporcionada 
la arribar a totes les famílies. Hem 

tenir la informació és important perquè no decideixin per nosaltres. 

de les plataformes digitals, que ara estan a l'abast de 
la majoria de la gent. Seria bo crear una plataforma digital on puguem buscar tota la 
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2. Altes expectatives educatives

El professorat i la comunitat educativa han de mostr
Han de proporcionar acompanyament i suport als alumnes gitanos, la qual cosa és fonamental 
per a l'èxit educatiu. 

És essencial que els professors i la comunitat educativa tinguin altes expectatives per a tot 
l'alumnat. 

Estudiar fa que et sentis més gitano, capacitat i amb més oportunitats.

No ha d'haver-hi segregació a les aules dels nivells inferiors. Tots els col·legis han de tenir i 
garantir el màxim nivell de qualitat per a tots els alumnes. No volem anar a escol
nostres barris per a aconseguir qualitat o que ens prestin més atenció, cal assegurar una 
educació de qualitat per a tots.

Exigim igualtat en l'accés al treball i millors oportunitats de formació.

 

3. Referents positius 

Necessitem més referents  
gitanos). 

 

4. Participació 

Les escoles han de facilitar la participació de totes les famílies en l'AMPA/AFA, en les decisions 
de les escoles i en tots els espais educatius. És important acons
implicació de les famílies en els col·legis.

És essencial que els pares donin suport al procés educatiu i que les famílies es
escoles, que formem part d'elles.

 

5. Xarxes 

És important comptar amb les assoc
que ens facilitessin tota la informació sobre ajudes i beques i que ens
sol·licitar-les. 

Les famílies han d'organitzar-
los informació sobre entitats o grups de suport educatiu que puguin donar
camí educatiu. 

 

6. Accions afirmatives 

Ens queixem de la falta de places en els Cicles de Formació Professional, batxillerat i altres 
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educatives 

El professorat i la comunitat educativa han de mostrar més preocupació pels alumnes gitanos. 
Han de proporcionar acompanyament i suport als alumnes gitanos, la qual cosa és fonamental 

És essencial que els professors i la comunitat educativa tinguin altes expectatives per a tot 

Estudiar fa que et sentis més gitano, capacitat i amb més oportunitats. 

hi segregació a les aules dels nivells inferiors. Tots els col·legis han de tenir i 
garantir el màxim nivell de qualitat per a tots els alumnes. No volem anar a escol
nostres barris per a aconseguir qualitat o que ens prestin més atenció, cal assegurar una 
educació de qualitat per a tots. 

Exigim igualtat en l'accés al treball i millors oportunitats de formació. 

 a les escoles (professorat, monitors, promotors i estudiants 

han de facilitar la participació de totes les famílies en l'AMPA/AFA, en les decisions 
i en tots els espais educatius. És important aconseguir una major representació i 

implicació de les famílies en els col·legis. 

És essencial que els pares donin suport al procés educatiu i que les famílies es
escoles, que formem part d'elles. 

les associacions per a buscar ajuda i recursos. Així, ens
que ens facilitessin tota la informació sobre ajudes i beques i que ens fessin costat a l'hora de 

-se i reclamar si és necessari, però no han de rendir
los informació sobre entitats o grups de suport educatiu que puguin donar-los suport en el seu 

Ens queixem de la falta de places en els Cicles de Formació Professional, batxillerat i altres 

ar més preocupació pels alumnes gitanos. 
Han de proporcionar acompanyament i suport als alumnes gitanos, la qual cosa és fonamental 

És essencial que els professors i la comunitat educativa tinguin altes expectatives per a tot 

hi segregació a les aules dels nivells inferiors. Tots els col·legis han de tenir i 
garantir el màxim nivell de qualitat per a tots els alumnes. No volem anar a escoles fora dels 
nostres barris per a aconseguir qualitat o que ens prestin més atenció, cal assegurar una 

a les escoles (professorat, monitors, promotors i estudiants 

han de facilitar la participació de totes les famílies en l'AMPA/AFA, en les decisions 
eguir una major representació i 

És essencial que els pares donin suport al procés educatiu i que les famílies es s’involucrin a les 

recursos. Així, ens agradaria 
fessin costat a l'hora de 

se i reclamar si és necessari, però no han de rendir-se. Cal donar-
los suport en el seu 

Ens queixem de la falta de places en els Cicles de Formació Professional, batxillerat i altres 
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itineraris, sentim que els nostres fills es queden fora. Exigim que es garanteixin places per als 
alumnes gitanos en totes les etapes educatives. Exigim
postobligatòria. Exigim més recursos,

 

7. Formació per a professors 

Són necessàries accions de formació i sensibilització per als professors. No s'ha
racisme a les escoles. 

És necessària una formació de qualitat per als professors.

És necessari trencar els estereotips. El
de la realitat del nostre poble. Les notícies que els mitjans de comunicació
sobre els gitanos no són representatives.

Exigim una educació amb perspectiva de gènere per a millorar el de

 

La Trobada no acaba amb la redacció de les conclusions, ni amb la difusió de l'activitat 
xarxes socials i els mitjans de comunicació. D'una banda, aquest document de conclusions és 
útil per a orientar els futurs passos de treball de l'Associació
banda, és necessari que les demandes
genuïna de les veus de les
l'administració pública perquè es produeixi un canvi real. Amb aquest objectiu, l'equip de la 
Drom Kotar Mestipen ha presentat aquestes conclusi
Montperdut de Terrassa o a representants de l'administració pública, com la Sra. Cesca 
Domenech, directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament
membres del personal de Drom Kotar
Camps Llauradó, vicerectora de la Universitat 
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sentim que els nostres fills es queden fora. Exigim que es garanteixin places per als 
alumnes gitanos en totes les etapes educatives. Exigim accions afirmatives en l'educació 
postobligatòria. Exigim més recursos, econòmics i materials, a l'administració pú

 

Són necessàries accions de formació i sensibilització per als professors. No s'ha

És necessària una formació de qualitat per als professors. 

És necessari trencar els estereotips. Els mitjans de comunicació tenen un gran
de la realitat del nostre poble. Les notícies que els mitjans de comunicació
sobre els gitanos no són representatives. 

Exigim una educació amb perspectiva de gènere per a millorar el desenvolupament dels nens.

La Trobada no acaba amb la redacció de les conclusions, ni amb la difusió de l'activitat 
xarxes socials i els mitjans de comunicació. D'una banda, aquest document de conclusions és 
útil per a orientar els futurs passos de treball de l'Associació Drom Kotar Mestipen. I d'altra 
banda, és necessari que les demandes contingudes en les conclusions, que són l'expressió 
genuïna de les veus de les dones gitanes, es difonguin entre la comunitat educ

perquè es produeixi un canvi real. Amb aquest objectiu, l'equip de la 
Mestipen ha presentat aquestes conclusions a centres educatius com el Institut

Montperdut de Terrassa o a representants de l'administració pública, com la Sra. Cesca 
Domenech, directora general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials. Els 
membres del personal de Drom Kotar Mestipen també s'han reunit amb la Dra. 
Camps Llauradó, vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili. 

sentim que els nostres fills es queden fora. Exigim que es garanteixin places per als 
accions afirmatives en l'educació 

econòmics i materials, a l'administració pública. 

Són necessàries accions de formació i sensibilització per als professors. No s'ha de permetre el 

s mitjans de comunicació tenen un gran poder de difusió 
de la realitat del nostre poble. Les notícies que els mitjans de comunicació solen difondre 

senvolupament dels nens. 

La Trobada no acaba amb la redacció de les conclusions, ni amb la difusió de l'activitat a les 
xarxes socials i els mitjans de comunicació. D'una banda, aquest document de conclusions és 

Drom Kotar Mestipen. I d'altra 
ions, que són l'expressió 

dones gitanes, es difonguin entre la comunitat educativa i 
perquè es produeixi un canvi real. Amb aquest objectiu, l'equip de la 

ons a centres educatius com el Institut 
Montperdut de Terrassa o a representants de l'administració pública, com la Sra. Cesca 

de Drets Socials. Els 
reunit amb la Dra. Misericòrdia 


