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Sessió 12 de la CIP

La sessió de la Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP) s’obre a les tres de la tarda i 

vuit minuts. Presideix Montserrat Macià i Gou, acompanyada de la vicepresidenta, Marta 

Moreta Rovira, i del secretari, Carlos Sánchez Martín. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Do-

mínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, María del Camino Fernández Riol, 

Antonio Espinosa Cerrato, Elisabeth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuentes, pel 

G. P. de Ciutadans; Narcís Clara Lloret, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi i Francesc 

Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Montserrat Fornells i Solé, 

Lluïsa Llop i Fernàndez,, José Rodríguez Fernández i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Repu-

blicà; Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Concepción Abellán 

Carretero, Jéssica Albiach Satorres i David Cid Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem.

Assisteix a aquesta sessió la secretària de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar 

Mestipen, María Jerusalén Amador López, acompanyada de la membre Maria Paz Anderson.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als 

mitjans de comunicació (tram. 250-00834/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i 

Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 17).

2. Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones amb discapacitat 

auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part (tram. 250-01007/12). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 441, 22; esmenes: BOPC 482, 14).

3. Compareixença d’Anna Contreras, presidenta de Drom Kotar Mestipen, davant la 

Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca que fan per a lluitar per 

la igualtat i la no discriminació de les gitanes (tram. 357-00463/12). Comissió d’Igualtat de 

les Persones. Compareixença.

La presidenta

Per tant, bona tarda; començarem aquesta sessió de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones. 

I, abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució? 

Jenn Díaz Ruiz

Sí; bona tarda, presidenta. En el nostre grup, la diputada Montserrat Fornells 
substituirà la diputada Rut Ribas. 

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge 
sexista als mitjans de comunicació (retirada)

250-00834/12

I aprofito el torn de paraula per anunciar que retirarem la primera proposta de 
resolució.

La presidenta

D’acord. Algun grup més? (Pausa.) No? D’acord.
I en relació amb aquesta retirada, estaria bé, doncs, que com més aviat ho po-

guessin comunicar..., una mica per facilitar que els altres grups no hagin d’esmerçar 
temps, si és que la retiren, d’acord?

Per tant, passarem... El primer punt de l’ordre del dia, doncs, queda retirat.
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Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones amb 
discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part

250-01007/12

Passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
garantiment del dret de les dones amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en 
el moment del part. Com que és una proposta presentada pel Grup de Ciutadans, té 
la paraula la diputada Camino Fernández. Endavant.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. Cuando a una mujer embarazada le llega el momento del 
parto, todo son incertidumbres. Aunque la comadrona y el ginecólogo ya han expli-
cado cómo va a ir todo el proceso, sigues teniendo miedos y dudas, y lo único que 
quieres es que todo salga bien y ver la carita y tener en tus brazos a esa personita. 
Y nada más comenzar los primeros signos, comienzas a pensar: «¿Irá bien? ¿No irá 
bien? Que no se complique. Que no necesite fórceps o una espátula o que no acabe 
en una cesárea.» Y todo el personal sanitario presente va tranquilizándote y expli-
cando todo lo que va sucediendo. 

Ahora vamos a trasladar todo esto a una persona con una discapacidad funcio-
nal auditiva. De por sí, de las primeras cosas que les preguntan cuando dicen que 
son sordas es si no oyen –que es una redundancia, porque ya han explicado que son 
sordas–, si hablan o si leen los labios. Muchas veces es el propio personal el que se 
queda bloqueado ante la situación y no cae en la cuenta de que estas mujeres quizá 
necesitan una pregunta más sencilla: ¿qué necesitas para tener toda la información 
durante el parto?

Hay mujeres que tienen resto auditivo y aún pueden escuchar alguna palabra, 
pero necesitan que se pongan delante para ayudarse con la lectura labial, algo com-
plicado si tenemos en cuenta que en una sala de partos todo el personal lleva mas-
carillas. Pero hay mujeres que no pueden oír nada y se encuentran con situaciones 
no deseadas. A día de hoy estas mujeres pueden contar con un intérprete en sala de 
partos si se solicita con dos días de antelación, lo que implica que solo lo pueden 
disponer en caso de parto programado. Pero, además, estos intérpretes no tienen for-
mación específica para una situación tan íntima y delicada como es un parto.

Todas estas situaciones dificultan que puedan tener el apoyo y la atención emo-
cional de las comadronas durante el parto no programado, viviendo momentos de 
estrés que afectan de manera psicológica y física tanto a las mujeres como a los 
recién nacidos, y dificultan el establecer los vínculos necesarios. Debemos garan-
tizar que tengan acceso a un intérprete de lengua de signos, para que un momento 
tan especial en sus vidas sea vivido con la mayor naturalidad posible, que se pueda 
desarrollar como cualquier otro parto, no una experiencia con miedos, estrés e in-
certidumbre.

Por ello, desde Ciudadanos hemos presentado esta propuesta de resolución, para 
que todas aquellas mujeres con discapacidad funcional auditiva tengan garantizado 
un intérprete de lengua de signos en el momento del parto, para poder comunicarse 
con el personal sanitario y vivir su parto como cualquier otra mujer.

Agradecemos a los grupos de Junts per Catalunya y el Grup Republicà las en-
miendas presentadas y ya adelantamos que las hemos aceptado.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En tot cas, ara, per a la defensa de les esmenes presen-
tades, pel Grup Republicà, té la paraula la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, com deia ara la companya de Ciutadans, hem presentat 
unes esmenes que no pretenien canviar l’objectiu d’aquesta proposta de resolució i 
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l’únic que hem volgut remarcar és que hi ha una fase pilot d’un servei d’interpretació 
de llengua de signes que està ara mateix en marxa i que, per tant, votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució, perquè és evident que, com sempre hem dit, no?, el 
feminisme interseccional és més important que mai i hem de poder abastar i donar 
servei a totes les dones, siguin quines siguin les seves realitats i la seva diversitat.

I precisament perquè hi ha una fase pilot que s’està fent amb dos gestors titulats 
en llengua de signes catalana i espanyola, i que a més a més es fa amb la participació 
d’una associació de persones amb discapacitat auditiva, agraïm que hagin acceptat 
les esmenes proposades, i anunciar que, un cop finalitzada, doncs, aquesta prova pi-
lot, es preveu instaurar-ho al llarg del 2020 i que hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, per defensar les esmenes presentades, és el torn del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada Anna Geli. Ai, per-
dó, Sawla El Garbhi.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bona tarda. Gràcies, presidenta. Comparteixo el posicionament de les dues 
companyes, tant de Ciutadans com d’Esquerra. Sabem perfectament que estem da-
vant d’una doble situació. 

Del tema del llenguatge de signes, sempre diem: «Si la nostra societat funcionés 
d’una manera heterogènia i agafés en compte tota la particularitat de la seva plura-
litat, avui potser no tindríem aquest problema i tothom podria, diguem-ne, comuni-
car amb el llenguatge de signes, que també és una llengua més d’entrada a la nostra 
societat i que no hauria de ser vista com una discapacitat.» 

Però, com que no és així, llavors continua sent representada com a repte en dife-
rents àmbits, especialment des d’aquesta perspectiva de salut, que és molt delicada. 
És molt delicada quan parlem d’una persona també que, quan hi ha una situació de 
part..., i ja la situació en si és una situació de nervis, una situació d’estrès, és una si-
tuació de neguit, de preocupació. I si els mitjans, diguem-ne, no estan disposats en 
aquest nivell, llavors ja contemplem, de fet, que hi ha una preocupació, i per això 
tota aquesta condició ha de ser ben agafada en compte.

I dintre de tot aquest marc, agraïm, diguem-ne, la disponibilitat per acceptar-nos 
les esmenes. I per tot això, hi votarem a favor.

I moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. I ara, per al posicionament de la resta de grups parlamenta-
ris, és el torn del Grup Parlamentari del Socialistes i Units per Avançar, i té la pa-
raula la diputada Bea Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Muchas gracias, presidenta. Desde nuestro grupo parlamentario daremos apoyo 
a esta propuesta de resolución. Creemos que es indispensable poder garantizar este 
derecho a las personas sordas, no solo en el caso que propone la resolución, sino en 
todo el sistema de salud. En este momento entendemos que solo está garantizado en 
algunos casos en el médico de cabecera, pero no en cualquier intervención quirúr-
gica, que en algunos casos incluso puede ser más delicada que un parto, o sea, que 
tiene que tomar decisiones el paciente y que en este momento no se garantiza. Por 
lo cual creemos que quizás tendremos que plantearnos que este derecho estuviera 
garantizado ampliamente a hombres y mujeres en cualquier intervención quirúrgica 
que no esté prevista.

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú, té 
la paraula el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Simplement, des del nostre grup parlamentari, per donar suport a la proposta de 
resolució que es presenta i es discuteix ara.

La presidenta

Perfecte. Doncs, no sé si vol tornar a intervenir per les esmenes... (Veus de fons.) 
Doncs, perfecte. 

Passarem a votació.
Vots a favor?
Doncs per unanimitat.
Moltíssimes gràcies. 
Donarem dos minuts per anar a buscar el compareixent.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i dos minuts i es reprèn a dos quarts 

de quatre i quatre minuts.

La presidenta

Doncs reprenem aquesta comissió.

Compareixença d’una representació de Drom Kotar Mestipen, per 
a informar sobre la tasca que fan per a lluitar per la igualtat i la no 
discriminació de les gitanes 

357-00463/12

I, si els sembla bé a tots vostès, diputats i diputades, doncs, que puguem..., que 
aquesta compareixença sigui substanciada, en lloc de la senyora Ana Contreras, que 
és la presidenta de Drom Kotar Mestipen, que pugui ser substanciada per la docto-
ra Jelen Amador. Si a tots vostès els va bé, per assentiment... (Pausa.) Sí? Doncs, 
endavant. 

Bé, i donem la molt benvinguda a la doctora Jelen Amador, que, en nom de 
l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, ens explicarà, ens informarà 
sobre la tasca que fan per lluitar per la igualtat i la no discriminació de les dones 
gitanes. Endavant. Sàpiga que té entre quinze i vint minuts per a exposar la seva 
intervenció, i després cada un dels grups li faran preguntes o li transmetran les se-
ves reflexions, i després vostè tindrà altra vegada un torn per poder respondre-les 
totes conjuntament, d’acord? (Veus de fons.) Doncs, endavant, té la paraula. (Veus de 
fons.) Sí, sí, allà on estigui més bé.

María Jerusalén Amador López (secretària de l’Associació Gitana 
de Dones Drom Kotar Mestipen)

Bé, bona tarda. 
(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 

poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
Presentarem a continuació la tasca que estem fent des de la Drom Kotar 

Mestipen, que és l’associació gitana de la qual soc membre i que en romaní vol dir 
«camí de llibertat». I també hem ficat les dades de contacte, per a qualsevol dubte o 
informació, també seguim en contacte. I aquí presento quins seran els continguts de 
la presentació. En primer lloc farem referència una mica als orígens i als objectius 
de l’entitat. Farem una breu, també, introducció a la situació de la qual partim, al-
gunes dades sobre la situació del poble gitano i, en concret, de la dona gitana. I, en 
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tercer lloc, acabarem parlant de les activitats i les iniciatives que estem fent des de 
l’entitat per superar la discriminació i les desigualtats que pateix el nostre poble i, 
en concret, les dones gitanes.

Orígens i objectius de l’entitat. En primer lloc, la Drom Kotar Mestipen és una 
associació gitana de dones a Catalunya que neix el 1999; és la primera associació 
d’aquest perfil, i en aquesta associació o entitat participem persones, dones, gitanes i 
no gitanes, amb un mateix objectiu, que és lluitar per a la igualtat i la no discrimina-
ció entre dones i homes al poble gitano i fomentar el treball solidari entre diferents 
entitats i cultures i dones diverses, no? Hi participem dones com a voluntàries tam-
bé, que tenim perfils molt diversos tant d’estatus acadèmic, socioeconòmic, ètnic, 
de nacionalitat..., no? És un perfil molt divers. És una associació de base. Tenim ara 
mateix una entitat molt diversa, on participen diferents dones, i no hi ha una distin-
ció clara de qui són membres i qui no, perquè és com a les famílies gitanes, és a dir, 
tothom és benvingut. Les dones que estan al barri i piquen a la porta es troben a casa 
seva i poden participar en les activitats i en les reunions que organitzem. Per tant, no 
està tancat, sinó que està obert a tothom que hi vulgui participar.

També he inclòs quin va ser el pressupost anual de la nostra entitat, aquí, el del 
2018. Assenyalar que és una entitat petita, tenim tres contractes a jornada completa 
només, però tenim una xarxa molt àmplia i molt consolidada de persones voluntà-
ries que hi col·laborem; jo també soc voluntària a l’entitat. I gràcies a aquesta xarxa 
de voluntariat, doncs, podem fer projectes i activitats tan importants com les que 
a continuació descriuré. I, bé, el pressupost que tenim és el que hem aconseguit 
participant en processos i convocatòries de projectes competitius, tant a nivell de 
Catalunya com a nivell nacional, o fins i tot en projectes europeus.

Els objectius de l’entitat. Breument, assenyalaré els més importants. El que ja he 
dit: treballar per la igualtat i la no discriminació entre homes i dones; superar la tri-
ple discriminació i exclusió –que ja ha estat identificada per la recerca– que pateix 
la dona gitana, pel fet de ser dona, pel fet de pertànyer a la minoria ètnica –que ha 
estat identificada per la investigació com una de les minories amb més risc de patir 
pobresa i exclusió al continent europeu– i per no haver tingut accés, en la majoria de 
casos, als estudis superiors, no?

D’altra banda, també treballem per col·laborar amb altres grups que també estan 
lluitant per la igualtat, i sempre enfocat des de la perspectiva de mantenir i desen-
volupar les pròpies diferències, no? És a dir, ens allunyem d’aquestes perspectives 
més assimiladores que pretenen, doncs, o fomenten la renúncia a la pròpia identitat 
ètnica per poder participar-hi, i defensem la participació igualitària, però des de la 
pròpia diferència. Fomentem l’accés igualitari de les dones i les nenes a tots els àm-
bits –educatiu, laboral, social...– i sempre basats en aquesta igualtat d’oportunitats 
i de resultats. 

També treballem per potenciar la imatge de la dona gitana com a transmissora i di-
namitzadora de la identitat cultural gitana. Aquí hem de fer èmfasi de que molt sovint 
ha estat presentada com un subjecte passiu, com una dona que pertany a una minoria 
més masclista i que té un paper molt secundari, però hem pogut comprovar, doncs, 
que després de sis segles de sortir de l’Índia la nostra identitat continua viva gràcies al 
paper de les dones, no?, de les dones gitanes, que tenen un paper molt important en la 
transmissió dels valors. Tot i que no tenim una nació o unes fronteres, hem aconseguit 
mantenir els nostres valors, i en bona part és gràcies al paper de les dones. També tre-
ballem perquè la veu de la dona gitana sigui escoltada i es reconeguin les nombroses 
aportacions i contribucions que ha fet i que està fent a la nostra societat.

Espais on participem. Hi ha diferents esferes. A nivell local, en el Consell 
Municipal del Poble Gitano; a nivell autonòmic, estem participant en el Consell 
Assessor Gitano al Govern de Catalunya, en el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, en la Federació d’Associacions Culturals i Educatives. També treballem 
a la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Estem actives. Participem 
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també en les seves mobilitzacions, perquè la dona gitana no està exclosa també de 
patir, no?, aquesta problemàtica social com és la violència de gènere. De fet, és es-
pecialment vulnerable degut a aquesta triple discriminació que pateix, i hi estem 
llavors també molt implicades. A nivell estatal, som membres de l’única federació 
d’associacions gitanes de dones que hi ha a nivell nacional, que també en som mem-
bres. I a nivell europeu també estem molt actives i participem en aquesta plataforma 
en contra de del tràfic de persones i d’éssers humans. I aquí també la recerca ja ha 
assenyalat que les dones gitanes són especialment vulnerables al tràfic de persones 
al continent europeu. Per tant, és molt important aquesta línia de treball.

Partim de..., ara farem referència a quin és el context de partida, també, del que 
ens trobem. I, doncs, fer referència als nombrosos estereotips culturals i prejudicis 
que hi ha cap a la cultura gitana. Alguns dels estereotips més arrelats fan referèn-
cia a una major predisposició cap a la violència dins de la comunitat, a una major 
acceptació de la violència de gènere, no?, i ens trobem, doncs, amb programes als 
mitjans, i també a vegades fins i tot a l’acadèmia, que reprodueixen aquests estereo-
tips i aquests prejudicis que estan molt arrelats en l’imaginari social. Llavors estem 
treballant també per desmuntar tots aquests estereotips. 

A més a més, ens trobem que segons aquest estudi de..., la fundació europea pels 
drets humans va fer un estudi –aquesta font secundària que presentem són resultats 
d’aquest estudi– on vuit mil persones gitanes de nou països diferents d’Europa van 
participar. I aquí es conclou, doncs, que hi ha una desigualtat molt important en el 
nivell educatiu entre la societat majoritària i la comunitat gitana, no? I això també 
explica molt bé el perquè de la desigualtat que després ens trobem en diferents àrees 
de la vida social.

Aquí presentem alguns percentatges sobre la proporció o el volum de persones 
que van abandonar els seus estudis a edats primerenques i, en concret, estan desta-
cats els resultats d’Espanya. I veiem, doncs, que la mitjana és del 70 per cent quan 
parlem de comunitat gitana, i quan parlem de societat majoritària, no gitana, el per-
centatge es redueix al 20 per cent. Llavors parlem d’una desigualtat molt important 
que marcarà també les oportunitats del futur de la comunitat gitana i, en concret, 
de les dones, que, com veiem en el percentatge total de tots els països, els resultats, 
doncs, bé, visibilitzen que la situació de les dones és encara més greu a nivell edu-
catiu. (Veus de fons.) Sí. (Veus de fons.) Aquest d’«EL» ho hauria de consultar, eh?, 
a l’estudi. Ho podem mirar després. No sé ara quin és. El que és destacat és el d’Es-
panya, però la resta.... No sé si era Eslovènia, però ho hauríem d’assegurar. (Pausa.)

I continuem amb aquest estudi i destaquem quina ha estat també l’evolució 
en l’educació durant les diferents generacions aquí, a nivell nacional. I... (Pausa.) 
Aquest estudi, aquesta imatge en concret recull el volum de persones gitanes que 
no han completat cap nivell d’estudi formal. I veiem, doncs, que, entre les persones 
entrevistades, a les persones gitanes a Espanya de més de quaranta-cinc anys, ens 
trobem amb percentatges molt elevats de persones que no havien completat cap ti-
pus d’educació formal al país, i que el nivell de dones encara era superior –aquest 
seixanta en color blau fosc representa el volum de dones. 

Però veiem que la tendència ha anat millorant i en les següents generacions tro-
bem que el percentatge es redueix, que ja són menys les persones gitanes que no han 
completat cap tipus d’educació formal. I en la darrera, ja, generació, d’entre setze i 
vint-i-quatre anys, ens trobem que els percentatges ja són molt inferiors i que fins i 
tot s’ha canviat la tendència i ja no són més les dones que no completen cap tipus de 
formació, sinó que parlem de percentatges més equitatius. I, per tant, això vol dir, 
doncs, que s’ha aconseguit millorar la situació, tot i que hi ha molta feina a fer. I això 
és el resultat d’incloure la veu de la comunitat també en les mesures i iniciatives que 
s’estan duent a terme i, a més a més, també el fet de basar les iniciatives i les ac-
cions educatives en evidències científiques, no? Malauradament, s’ha experimentat 
molt amb la comunitat gitana, però estem treballant també per exigir una educació 
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de qualitat i basada en aquestes evidències científiques, que aconsegueixin superar 
aquestes desigualtats.

Ara sí que parlarem del que estem fent davant de tot això. Moltes vegades se’ns 
presenta com a dones passives, que estem creuades de braços davant d’aquesta rea-
litat, però no és així. Portem més de vint anys treballant, i ara presentaré algunes de 
les principals activitats que es duen a terme a la nostra entitat.

A nivell local i de Catalunya, parlem del curs de monitores. (Pausa.) Ara presen-
tarem el curs de formació de dones gitanes per obtenir el títol de monitores de men-
jador a les escoles. És... (Remor de veus. Per raons tècniques, s’han deixat de veure 
els xarts que acompanyen l’exposició de l’oradora. Pausa llarga.)

D’acord. Aquest és un curs, doncs, que preveu unes hores de formació –com 
veieu aquí– i unes hores de pràctiques. És un curs totalment gratuït, és un curs 
que, quan es finalitza, s’obté una titulació oficial, atorgada per la Generalitat de 
Catalunya. És un curs que, per tant, aconsegueix incrementar les oportunitats d’ac-
cedir al mercat laboral de les dones, perquè és un curs que obtens un títol oficial, 
reconegut. És una formació gratuïta, com ja he dit, i una formació on les dones no 
reben cap tipus de retribució econòmica, que també hi ha molt aquest estereotip de 
que les dones gitanes, si no reben una compensació econòmica, no participen en cap 
curs o formació; llavors trenca molt. Es prioritzen les dones gitanes en una situació 
més precària, d’exclusió social, perquè hi participin i puguin millorar les seves opor-
tunitats de futur, i té possibilitats d’inserció laboral real.

Aquí recollim alguns resultats d’aquest curs de monitores. Des de l’any 2007 se 
n’han realitzat en total deu, en conjunt amb la Fundació Catalana de l’Esplai. Les 
dones inscrites en total han estat 219 i han obtingut aquest títol de monitores cent 
tretze dones en total, no?, des del 2007. Hem aconseguit, doncs, que moltes dones 
hi participin, que moltes dones incrementin les seves possibilitats d’accedir al mer-
cat laboral pels seus nivells d’instrucció i formació. I podem dir que a l’edició del 
2018, que es va fer al barri del Bon Pastor, es van inscriure vint-i-una dones gitanes. 
Divuit van aconseguir aquest títol oficial, i en total set van ser contractades com a 
monitores en escoles. Per tant, l’impacte social d’aquest curs és rellevant.

També duem a terme altres activitats i col·laboracions. Ara mateix a la nostra en-
titat tenim una àvia gitana que s’està alfabetitzant, que ha participat en la trobada a 
la que més tard faré referència, i que ens ha compartit, doncs, que el seu somni és 
ser escriptora, no? També des de l’entitat hem organitzat un curs per obtenir el títol 
de l’ESO, on ja estan participant diferents dones gitanes. Algunes d’aquestes dones 
gitanes ja s’han apuntat també al curs d’accés a majors de vint-i-cinc anys per acce-
dir a la universitat i, per tant, estem veient, doncs, que aquestes activitats realment 
tenen un impacte en la promoció de l’educació d’aquestes dones i en la millora de 
les seves condicions i oportunitats de vida i de futur.

Ara faré referència a les trobades d’estudiants gitanes, que és una de les acti-
vitats més destacades de l’entitat. Com sabeu, doncs, tenim unes elevades taxes i 
percentatges d’abandonament, de fracàs escolar, d’infrarepresentació de la comuni-
tat gitana a la universitat i, per tant, aquestes trobades el que pretenen és promoure 
l’educació de qualitat entre les dones, entre les nenes, i construir també referents i 
horitzons que vagin més enllà de la realitat que es troben en el seu dia a dia, en el 
seu context, no? Perquè moltes vegades és molt difícil per a aquestes dones o nenes 
imaginar-se anar a la universitat, perquè no tenen cap persona, no coneixen cap per-
sona en el seu context, que hi hagi anat i, per tant, el seu horitzó de possibilitats ens 
trobem que moltes vegades és arribar a perruqueres, perquè també des dels centres 
escolars no les motiven ni es trenquen aquests límits, no? I ens trobem amb nenes 
que quan arriben a aquestes trobades d’estudiants ens diuen que elles de grans volen 
ser perruqueres, i quan surten d’aquestes trobades d’estudiants i han escoltat els tes-
timonis de dones gitanes universitàries, surten dient que ja no volen ser perruqueres, 
que volen ser advocades.
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Aquestes trobades d’estudiants gitanes se celebren en els barris gitanos. Fins 
ara les hem celebrat a les escoles, als instituts, amb les dones, fem un mano a mano 
amb aquestes dones, i entre totes organitzem quina serà la temàtica, els continguts, 
preparem l’espai i convidem dones gitanes de tot arreu, de tot Catalunya. Hem fet ja 
divuit trobades a diferents localitats catalanes, a diferents barris; els que tenen més 
risc d’exclusió també estan representats. I moltes vegades perquè hi puguin venir les 
dones, doncs, el que fem és ficar uns autobusos que les recullen, que les porten des-
prés a casa; fiquem un espai per a la quitxalla, també, per tenir cura dels nens i que 
les que són mares hi puguin estar participant, i comptem també amb molt volunta-
riat, que moltes vegades són també els seus marits, les seves parelles, no?

Ha estat reconeguda com una experiència d’èxit. Tenim un diàleg intergenera-
cional, que és molt propi també de la comunitat gitana, i hi participen àvies, ma-
res, netes, diferents generacions de famílies, que un dissabte a la tarda es reuneixen 
amb altres dones gitanes per parlar d’educació. Això també trenca molt amb la idea 
de que les famílies gitanes no estan interessades en l’educació. I en aquestes troba-
des recollim, en una taula de referents, persones..., dones gitanes universitàries que 
comparteixen la seva trajectòria a la universitat, que trenquen amb aquest estereotip 
de que no es pot ser gitana i anar a la universitat, que demostren que han anat a la 
universitat i que conserven les tradicions i els valors que han volgut mantenir. I lla-
vors, després, ens dividim en grups de treball i entre totes, doncs, plantegem quins 
són els reptes que tenim, com fer front a les barreres i a la discriminació, a la se-
gregació que encara patim al context acadèmic, escolar, i mirem de trobar solució 
i d’augmentar les expectatives de les nostres nenes i de les nostres mares i de totes 
les dones, no? I ens trobem, doncs, que moltes decideixen reprendre els seus estudis 
o decideixen obrir una associació, o nenes que amplien els seus horitzons i que so-
mien en anar a la universitat.

També hem deixat per aquí un article científic, que el podeu consultar si voleu, 
que vam publicar fa poc temps a una revista científica de molt impacte i que està en 
accés obert, que és Sustainability, que fa precisament una descripció de les troba-
des de dones gitanes que us estic descrivint. La seva..., bé, és una mica el resultat 
també de la tesi doctoral que va desenvolupar una altra voluntària de la nostra enti-
tat, Emilia Aiello, que ara està amb una beca Marie Curie a la Business School de 
Harvard, fent també una estada, però que està també en contacte amb nosaltres i que 
col·labora amb nosaltres en totes les activitats que estem duent a terme.

El passat 30 de novembre vam celebrar la XVIII Trobada d’Estudiants Gitanes 
de Catalunya. Aquesta XVIII va ser una mica més especial, perquè va ser a la 
Universitat de Barcelona, ja no va ser en una escola o en un barri gitano, sinó que 
vam anar a la sala del Paranimf, i per primer cop, bé, vam obrir aquesta sala tan 
solemne i aquesta institució pública a les dones gitanes. Vam portar gairebé qua-
tre-centes dones gitanes d’arreu de Catalunya per parlar, un cop més, d’educació.

I en aquesta taula de referents hi va participar, doncs, una dona gitana, mare gi-
tana del barri de la Mina, que està fent segon de medicina gràcies també a la seva 
participació en el curs d’accés per a majors de vint-i-cinc anys en el marc del Pla 
integral del poble gitano; una altra mare gitana del barri de Sant Roc, que està fent 
psicologia i que, també per la mateixa via, ha accedit a la universitat; una dona gi-
tana de vint-i-dos anys d’un barri de Sabadell, que està a l’Autònoma de Barcelona, 
que està fent infermeria, i que també ha accedit a través d’aquest curs d’accés a la 
universitat, i també una àvia gitana, que és la que us comentava, que està fent el 
curs d’alfabetització amb nosaltres, que, doncs, ens explicava també lo important 
de l’educació i també amb el seu testimoni en primera persona, doncs, animava les 
nenes i les dones que estaven allà a anar a la universitat.

Ha tingut molt de ressò, ha estat molt important, i d’ara endavant volem agafar 
aquesta línia i començar a obrir les portes de la universitat a les dones gitanes i por-
tar les dones a la universitat, també per construir una universitat més democràtica, 
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més plural i que també sigui gitana, i que puguem continuar treballant per aconse-
guir que moltes nenes i dones gitanes arribin a la universitat i que, bé, que aviat no 
sigui jo l’única doctora gitana a Catalunya, sinó que en tinguem moltes més.

També treballem i participem en diferents projectes europeus. Aquí en recullo 
alguns en els que hem participat. També la nostra entitat ha estat premiada i recone-
guda amb diferents premis per aquests projectes, com aquest projecte que va estar a 
EducaRom, sobre materials per a educació de persones adultes, que ha estat recone-
gut com el millor projecte Grundtvig.

I passem a parlar una mica també de l’altra activitat destacada de l’entitat, que 
és el Congrés Internacional de Dones Gitanes. El primer congrés el vam celebrar 
el 2018, que és una mica portar aquestes trobades al marc europeu. Cal destacar, 
doncs, que la primera trobada va ser el 2004. En aquesta primera trobada hi van 
participar una mare i la seva filla, ningú més. Ens costava molt de trobar persones, 
dones gitanes acadèmiques, que estiguessin a la universitat, que poguessin partici-
par en aquesta taula de referents. Moltes vegades havíem de portar dones d’altres 
llocs, d’Andalusia, d’altres comunitats. I, afortunadament, ara gairebé hem de fer un 
càsting per seleccionar les dones que poden participar en aquesta taula.

I vam somiar, en una d’aquestes trobades, doncs, a fer una macrotrobada amb 
nuestras primas y nuestras tías d’altres països europeus, no? Llavors, per primer cop 
fem aquest congrés el 2010, Les Altres Dones, on vam parlar de temes molt diver-
sos, com pot ser el feminisme gitano, el mercat laboral, l’educació, no?, i d’altres. Hi 
van participar més de tres-centes dones gitanes, dones gitanes que també prioritzà-
vem que participessin les que tenien un context més precari. Vam portar dones gita-
nes de suburbis de Grècia que no havien sortit mai del seu barri... És a dir, vam fer 
un sistema de beques per aconseguir que no fossin les acadèmiques o les tècniques 
que acompanyen les dones les que hi vinguessin, sinó que fossin aquestes dones que 
han estat més invisibilitzades, que mai no han pogut participar d’aquests espais, les 
que estiguessin presents. 

Aquest congrés s’obre amb la intervenció d’una àvia gitana analfabeta, que ens 
explica quins són els seus somnis per a les dones que venim darrere. I, bé, aquesta 
és també una de les particularitats del nostre congrés, no?, que no som les dones gi-
tanes acadèmiques les que tenim el protagonisme, sinó que són aquelles dones que 
han estat més silenciades i més invisibilitzades en els debats públics i en les activi-
tats. Algunes imatges d’aquest primer congrés.

El 2018 hem celebrat ja el II Congrés Internacional de Dones Gitanes: Les Altres 
Dones, on hem, doncs, aconseguit recuperar alguns d’aquells temes per valorar tam-
bé i reflexionar sobre el que hem aconseguit, el que encara està pendent, els nous 
reptes que ens poden sorgir; i com, també, doncs, transformem tota aquesta discri-
minació, aquesta desigualtat i aquestes barreres, i com ho fem per, sobretot des de 
l’educació, aconseguir aquesta igualtat cap al nostre poble i entre dones i homes.

I ja, per concloure, tanco amb aquestes paraules de la Libertad Heredia. La 
Libertad Heredia és biòloga, ara mateix està treballant al Clínic, és gitana, i el seu 
somni és trobar la cura per a la leucèmia. I ella va participar en aquest II Congrés 
Internacional de Dones Gitanes i ens va compartir, entre d’altres, aquestes paraules, 
que diu: «Per què no podria jo si altres van poder? Crec que és la clau; la clau que 
hem de transmetre perquè altres nenes gitanes s’adonin de que elles també poden 
ser i fer el que vulguin, ja sigui tenir cura d’una família, canviar el món o ser astro-
nauta. I, per acabar, us confesso un altre dels meus somnis: que d’aquí a uns anys, 
en entrar a una universitat, vegi moltes cares gitanes. Que totes les gitanes –i gita-
nos– puguin explicar una història semblant a la meva: que diguin que sempre s’han 
sentit recolzades.»

Moltes gràcies.



DSPC-C 403
10 de desembre de 2019

Sessió 12 de la CIP  12

La presidenta

Moltíssimes gràcies, doctora Amador. I ara, abans de passar el torn als grups 
parlamentaris, també vull saludar la Maria Paz Anderson, doncs, que és també de 
l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar i és l’acompanyant. Per tant, com que 
abans no ho he fet, aprofito, doncs, per fer-ho ara.

I ja passem la paraula als grups parlamentaris, doncs, perquè puguin fer les seves 
preguntes o les seves reflexions. I és el torn del Grup Parlamentari Republicà, i té la 
paraula el diputat José Rodríguez. Endavant.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta. A vegades, quan es parla del racisme i del..., ens oblidem 
que no és només amb les persones que han vingut de fora, sinó amb gent que porta 
vivint amb nosaltres molt temps i que pateixen uns elements d’exclusió social que 
formen part també dels elements del racisme. Voldré fer-li moltes preguntes, si no 
pot contestar-les totes, no passa res.

Un dels elements que ens preocupen és l’increment que hi ha hagut aquests dar-
rers anys en l’antigitanisme, i fet precisament des del món..., des de l’àmbit polític. 
Jo no sé fins a quin punt aquesta percepció que estem tenint quan personatges com 
Valls o Salvini fan segons quines declaracions..., si això heu vist que es trasllada 
als elements més convivencials, més directes als barris. Volia preguntar-li si tenen 
aquesta percepció de l’increment de l’antigitanisme.

També ha parlat vostè del Congrés de Dones Gitanes del 2018, més o menys del 
que representa. M’agradaria també que valorés si han rebut el suport adequat de la 
Direcció General d’Acció Comunitària. Sé que s’hi van implicar molt, però m’agra-
daria saber també com valora aquesta implicació.

Després, un dels àmbits que és molt important és la presència de dones gita-
nes en els espais de decisió. Com valora la presència d’aquestes dones al Consell 
Assessor del Poble Gitano, als diferents grups de treball o al grup de treball de re-
novació del Pla integral del poble gitano? Una de les coses que es diuen, de fet, al 
Pla integral del poble gitano és que els canvis i les millores de la situació de tot el 
poble gitano, però no només del poble gitano, sinó de la nostra comunitat, vindran 
molt de les mans de les dones gitanes i la seva participació.

Feia una fotografia –ara ho comentàvem amb les companyes– que quan no ets 
conscient de..., parlava d’un nivell d’exclusió molt gran, i molt complex i que està 
molt amagat. Que les persones gitanes tinguin un risc de pobresa greu, gairebé del 
38 per cent enfront del 6,5 de la població paia; que l’abandonament escolar arribi 
gairebé al 70 per cent quan és el 20 per cent del conjunt de la població; que la taxa 
d’atur pràcticament sigui el doble, o coses tan greus com que l’esperança de vida 
d’una dona gitana sigui gairebé trenta anys més baixa que la d’una dona de la res-
ta de la comunitat catalana..., el repte que té la comunitat gitana i la societat catalana 
per equilibrar aquesta situació és molt gran.

Com valora, vostè, el Pla integral del poble gitano per lluitar contra aquest ni-
vell d’exclusió? Si..., què opina del seu desplegament? Quines qüestions millorarien? 
En les polítiques de gènere que es desenvolupen en el Pla integral del poble gita-
no, quines destacaria més? Com valora el suport de la Direcció General d’Acció 
Comunitària en aquest pla? Quines accions d’altres departaments i implicacions vol-
drien, de part dels departaments de la Generalitat? I com creu que el pla pot millorar 
precisament per fer que la tasca de la dona gitana pugui ser realment aquest motor 
de canvi social i d’inclusió del poble gitano?

En el tema també de polítiques d’igualtat. Vostès també són una entitat de dones, 
i m’agradaria..., també quines demandes, com a entitat, creuen més importants a la 
nostra societat: ser suport de famílies monomarentals, la lluita contra la bretxa labo-
ral de gènere o quin altres elements..., o el que vostè deia ara mateix, quan parlava 
de la trobada d’estudiants gitanes: aquest biaix de gènere, a vegades, en l’opció de 
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certs estudis, sobretot de formació professional, que comporta a vegades no estudiar 
altres opcions que poden tenir més ingressos, que són més masculinitzades.

També sobre el desplegament legislatiu. Perquè aquí som un parlament, també 
potser no podem..., podem «apretar» el Govern perquè faci feina, però també ens 
pot demanar quins desplegaments legislatius podem fer. Primer, si creuen que els 
elements que lluiten contra els delictes d’odi són suficients o no; si les lleis d’igualtat 
d’aquest país són suficients o no, i que ens faci demandes legislatives que..., o si han 
vist que durant aquests anys hi ha hagut retrocés legislatiu. I ja estaria. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Rodríguez. Ara és el torn del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i té la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Empiezo agradeciendo la comparecencia de Jelen Amador 
en esta comisión y, sobre todo, gracias por vuestra actividad diaria para fomentar la 
igualdad de trato y para luchar contra la discriminación de las mujeres del pueblo 
gitano. A nosotros nos parece importante que las mujeres nos unamos en todos los 
espacios de decisión y hagamos llegar nuestra voz en las instituciones y en la so-
ciedad civil, como estáis haciendo vosotras a través de cursos y dando visibilidad a 
diferentes mujeres, con abertura de miras y teniendo una entidad representativa del 
pueblo gitano.

La legislatura pasada..., bueno, aquí, en este Parlament, funciona el Intergrupo 
del Pueblo Gitano, y la verdad es que yo presidí este intergrupo la legislatura pa-
sada, tuve ese honor, y colaboré con muchas entidades, con entidades de mujeres, 
y me reuní varias veces, y me hicieron llegar los problemas que tenían para luchar 
contra la discriminación, porque sufrían doble discriminación: por el hecho de ser 
mujeres y por el hecho de pertenecer al pueblo gitano. A nosotros nos parece muy 
grave. Pensamos que hay que luchar con todos los elementos posibles para fomentar 
esta igualdad, desde cuestiones que has comentado, el tratamiento de la mujer en 
los medios de comunicación, también luchar contra estereotipos, programas que..., 
bueno, hemos visto aquí en las diapositivas, que nosotros pensamos que fomentan 
estos estereotipos que son perjudiciales para la percepción que se tiene del pueblo 
gitano en general, en la sociedad civil.

También trabajamos en muchos aspectos comunes a todo el pueblo gitano, como 
el reconocimiento de la cultura gitana en el currículum escolar. Nos comentaron que 
existía esta necesidad. Nosotros hemos impulsado medidas en este sentido para que 
se reconozca, de una vez por todas, la aportación de la cultura gitana a la sociedad 
civil. Después también vino la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria 
a hablarnos del plan integral y, bueno, nuestra primera pregunta va en ese sentido: 
¿Qué opinión tienen ustedes, bueno, tiene su entidad, de las medidas del Plan inte-
gral del pueblo gitano?

Después hay otros espacios en los que se puede luchar contra la discriminación 
y a favor de la igualdad de trato, como la Ley de igualdad de trato y no discrimina-
ción, que esta legislatura el Govern la ha vuelto a sacar del cajón. Quería preguntarle 
su opinión sobre esta ley. Nosotros pensamos que el texto es muy generalista y que 
no aborda sensibilidades de diferentes colectivos, como el pueblo gitano. Queríamos 
preguntarle su opinión al respecto. Yo puedo posicionarme en este sentido, porque 
he sido ponente de esta ley, bueno, he participado en la anterior legislatura, y así nos 
lo hizo llegar el pueblo gitano.

Con relación al intergrupo también le quería comentar que la verdad es que en-
contramos que las mujeres del pueblo gitano no están muy representadas en el inter-
grupo. Quería preguntarle su opinión al respecto, porque me costaba mucho que..., 
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bueno, pues que se expresaran dentro del Intergrupo del Pueblo Gitano, y tuve que 
hacer varias reuniones que no…, fuera de este intergrupo.

Bueno, nosotros queríamos comentarle que, precisamente por este compromiso a 
favor de la igualdad de trato y no discriminación, contamos con Sara Giménez, que 
es diputada en el Congreso, que es abogada y es especialista en igualdad de trato, y 
es un honor para nosotros contar con sus aportaciones. También pensamos que de-
bemos impulsar medidas eficaces en nuestra ley propia de igualdad, que para eso la 
tenemos en Cataluña, y también combatir discursos antigitanos como el de Salvini, 
y dotar a las instituciones de herramientas para combatir este tipo de discursos, en 
que desde luego esta diputada que les habla no se ve para nada representada.

Le felicito por su actividad diaria y quedamos a su disposición para que todas las 
propuestas las podamos impulsar en este Parlament.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Valencia. Ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, és el torn de la diputada Bea Silva.

Beatriz Silva Gallardo

Sí; gracias, presidenta. Primero que nada, quería agradecer a la señora Amador 
por estar aquí, por habernos traído estos datos. Desde que comenzó la legislatura 
no habíamos tenido la oportunidad de tener ninguna comparecencia para hablar del 
tema de las mujeres gitanas y, de hecho, habíamos comentado que esto era una cosa 
que tendría que ser prioritaria en esta legislatura. Y sí, hemos abordado el tema en 
el Intergrupo del Pueblo Gitano, que lleva funcionando desde..., un año y medio 
aproximadamente, y tengo algunas preguntas. Porque, por ejemplo, en el intergru-
po estuvimos hablando el tema de las medidas de discriminación positiva que había 
para que las mujeres gitanas pudieran acceder a la universidad. Más o menos las en-
tidades que forman parte del intergrupo las valoraron positivamente. Yo no sé cuál 
es su punto de vista, si cree que realmente están funcionando y, sobre todo, si están 
funcionando para las mujeres, porque puede que las que existan, realmente, consi-
gan que lleguen hombres gitanos a la universidad, pero no mujeres, y qué se podría 
hacer específicamente en este sentido.

También en el intergrupo hay algunas plataformas de mujeres gitanas. Quería 
saber si están vinculadas de alguna manera, si hay algún espacio donde trabajan 
juntas o si esto está en el fondo un poco descoordinado; si existe coordinación, so-
bre todo. Si hay también algún tipo de demandas comunes de todas las plataformas 
de mujeres gitanas que unifiquen alguna iniciativa que nosotros podamos impulsar 
aquí, desde el Parlament.

Y respecto a la violencia machista, que es un tema que también ha salido en el in-
tergrupo, porque se supone que tiene que sacarse adelante el pacto catalán contra la 
violencia machista, y queríamos asegurarnos de que haya mujeres gitanas participan-
do, porque seguramente –intuimos, aunque no lo sabemos– hay especificidades que 
deberían ser tomadas en cuenta en la elaboración de este pacto. Y me gustaría saber, 
desde su punto de vista, si existen estas especificidades, o sea, cuáles son las situacio-
nes que hay en común entre las mujeres gitanas y no gitanas en situaciones de violencia 
machista y si hay algunas específicas que tendrían que ser pensadas e implementadas.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i és el torn de la diputada Abellán. Endavant.

Concepción Abellán Carretero

Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradecer el que pudieras venir, 
nos pudieras explicar, pues, todo el trabajo que lleváis durante todos estos años, so-
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bre todo cuando has nombrado mi barrio, que a mí cada vez que suena Buen Pastor 
se me abre el cielo. Y he visto desde el principio los cambios radicales que se han 
conseguido a través de asociaciones como la vuestra, que la verdad es que..., bueno, 
yo tengo amigas desde la infancia que sus madres no tenían ningún estudio y que 
ahora mismo ellas están haciendo sus estudios en la universidad, y aun así intentan-
do cubrir con el trabajo y con todo lo que están haciendo en casa, así que.... De plan-
tearse la idea de que no tenían ni siquiera derecho para estudiar a que ahora mismo 
ya están, más allá de todo lo que suelen hacer normalmente, peleando para seguir 
teniendo o tener estudios con edad ya avanzada, aun así, para mí, es un logro, y eso 
pasa por todo el trabajo que habéis estado realizando desde las asociaciones.

Yo tengo..., bueno, hay algunas preguntas que ya han hecho compañeros y com-
pañeras, pero, bueno, aun así, otras que sí que me gustaría hacer. Habéis puesto una 
relación sobre espacios donde participáis y no he visto el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya. Entonces, que me gustaría saber qué participación tenéis ahí, 
si cuentan con vosotras o directamente, pues, no ha habido esa posibilidad.

También, bueno, han comentado sobre el Plan integral del pueblo gitano, y sí 
que es cierto que ahora dentro de poco va a haber una..., –a ver, que lo tengo aquí– 
un anteproyecto de ley para la creación del Instituto Catalán del Pueblo Gitano. Me 
gustaría saber qué pensáis sobre este tema, porque una de las cosas que dicen es 
que va a ser para la promoción de las mujeres gitanas y la incorporación de voces en 
espacios de decisión y de participación, que cómo lo veis esto.

Y, por lo demás, la verdad es que nada más. Ya han estado preguntando.
Gracias.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. I agraïdíssim a la doctora Jelen Amador, la seva ex-
plicació, el seu camí de llibertat, que ens ha portat aquí al Parlament. No sé si faré 
preguntes o faré comentaris, disculpi. Vostè després agafi el que vulgui i contesti el 
que li plagui.

Aquí..., alguna qüestió concreta. Ha dit que formen part del Consell Municipal 
del Poble Gitano –entenc que a Barcelona–; no sé si tenen previst o forma part tam-
bé dels objectius de l’associació ser present als altres consells municipals, si això és 
difícil o no, com es podria treballar. I no cal parlamentàriament, però a vegades sí 
municipalment, doncs, els nostres els nostres partits com us poden..., com els po-
den ajudar en tot això. M’agradaria saber, també, en quin punt de relació estan, més 
proper o menys, en funció dels projectes, amb l’Institut Català de la Dona, també. 
(Pausa.)

És evident que vostè ens ha explicat l’experiència, aquest exemple de noies que 
entren en els programes que vostès fan, que volen ser perruqueres i que surten amb 
ganes de ser advocades, deia. I, per tant, com l’entorn influeix i l’entorn no és no-
més l’entorn estrictament familiar, sinó que el gran paper que poden fer vostès com 
a associació incentivant això.

En l’O Tchatchipen –que no sé si ho dic bé–, en aquest darrer número justament, 
hi ha un estudi interessant d’educació primària i alumnes gitanes, i en les conclu-
sions justament reafirma el que vostè ja ens deia, és a dir, el paper importantíssim 
de la dona gitana, perquè és l’eix d’organització familiar; aquest eix silenciat d’or-
ganització familiar i de responsabilitat en les alternatives educatives dels membres. 
És a dir, com coincideix que l’entorn, la família, la dona, aquesta dona silenciada, 
però, en canvi, subtilment..., o com pot influenciar en els seus fills, i sobretot filles, 
també, per continuar aquesta..., per eliminar aquesta desigualtat de carrera educa-
cional, no? I com això deu ser més difícil, també. I com ho veu vostè? És a dir, la 
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seva opinió, perquè les coses s’han d’arreglar des de dintre. A vegades les lleis..., i 
la feina que vostès fan n’és un exemple, és a dir, no per moltes més lleis s’arreglen 
molt més les coses si a vegades no hi han trampolins i canvis socials que associa-
cions com la seva poden fer.

Això ho relaciono amb el fet que en l’etapa de primària segurament les dificultats 
no són tantes, però sí en l’etapa de secundària, com el rol de la dona gitana o els rols 
en edat primerenca de la dona gitana..., com s’han de fer compatibles amb la forma-
ció; és a dir, si creuen que des de les universitats o des de secundàries o batxillerats 
hi hauria d’haver alguna laxitud o alguna manera d’entendre, de fer compatible el rol 
de la dona gitana –que potser s’ha casat o que potser s’ha de casar a segon de bat-
xillerat o...–, això, que sigui compatible també amb la tradició, amb la conservació, 
amb la formació, amb tot el que ens explicava. Ja sé que no és una pregunta, però sí 
una opinió, no?, de com es pot fer això.

Jo formo part també de l’Intergrup del Poble Gitano i tenim ganes, l’objectiu, de 
treballar que la cultura gitana i el fet gitano siguin presents als llibres escolars, per-
què ens sembla que això, si entra en el currículum d’una manera transversal, obliga-
tòria, a l’assignatura tal... en això segurament els experts ens hi haurien d’ajudar..., 
molt més que nosaltres, però sí que el fet gitano o la cultura gitana siguin presents 
obligatòriament en el currículum. Per sort, també és veritat que molts mestres –i ho 
diu aquest estudi– reconeixen que, tot i que no estigui obligatòriament allà, sí que la 
cultura gitana és present en el projecte de centre escolar, del barri, no?, i com això 
ajuda una mica, però segurament no és suficient. Que la cultura gitana sigui allà i, 
per tant, necessitem que hi sigui. Com a intergrup, doncs, estem treballant en aques-
ta línia, i també ens hi ha d’ajudar, a això, el Govern estatal.

En la seva associació ha dit vostè que hi havia voluntàries gitanes, però que tam-
bé hi havia voluntàries paies. Tampoc és que m’interessi en quina proporció i això, 
sinó el funcionament, el dia a dia de l’associació, el dia a dia del retorn dels paios 
amb vostès..., no?

I ja per anar acabant, perquè entre tots em sembla que li hem fet un excés. (Veus 
de fons.) No he estat el que més, eh?, jo. (Veus de fons i rialles.) Ah! Tendeixo a ser 
telegràfic i a la discreció. No sé si vostès han notat algun tipus d’augment discri-
minatori, lligat –com deia el meu company, o m’ha semblat entendre-ho– al fet de 
l’augment, doncs, de l’extrema dreta. I, a veure, s’han de dir..., els partits tenen noms 
i cognoms, i l’augment de Vox..., si va lligat evidentment a l’augment de l’extrema 
dreta i també a l’augment de discriminació, de conflictivitat, etcètera.

I com..., això: insistiria en com es despleguen en el territori o amb altres associa-
cions, amigues, companyes; com, amb això, es pot fer xarxa a tot Catalunya. I ja està.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. I ara, doncs, és el seu torn per intentar respondre tota aques-
ta bateria de reflexions, comentaris i preguntes. I, per tant, doncs, això, entre dotze, 
quinze, disset minuts. Doncs, endavant.

María Jerusalén Amador López 

Bé, moltes gràcies a totes i a tots. Intentaré recollir el màxim possible de les re-
flexions i preguntes que hem anat comentant, però no podré entrar a totes. També, 
bé, jo soc voluntària a l’entitat, llavors ja no estic en el dia a dia com la Mari Paz o 
com d’altres persones que sí que estan més en el dia a dia i que controlen potser al-
gunes de les dades que hem anat comentant. Però, bé, fins a on arribi sí que intentaré 
com..., resoldre els vostres dubtes, no?

Fèiem referència..., no?, el José Rodríguez, que comentava el tema de l’augment 
de l’antigitanisme i com ho estem una mica percebent des de la comunitat i des de 
l’entitat. Sí que és veritat que estem preocupades per aquest tema de l’augment de 
l’extrema dreta i de l’antigitanisme, i que, tot i que és veritat que vivim en un con-
text..., en la història ja hem fet front a la discriminació i al racisme de manera pro-
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longada, però sí que aquest increment és preocupant i, tot i que potser aquí no hi 
trobem tants episodis, sí que tenim, dins d’aquesta xarxa d’entitats de dones gitanes 
arreu d’Europa, col·legues i amigues que ens estan dient, doncs, que estan sortint 
propostes molt greus i racistes cap a les dones gitanes. I, bé, a una part d’Europa, 
sobretot a l’Europa de l’Est, parlem encara de casos d’esterilitzacions forçades cap 
a dones gitanes. Llavors, és un tema molt greu, que també estem intentant de fer-los 
recolzament i de treballar perquè això..., també denunciar-ho i que no arribi..., no?

Però des de Bulgària, per exemple, també tenim una companya, la Teodora, que 
està liderant una entitat, i també estàvem molt preocupats pel context polític, perquè 
també hi havia una amenaça en aquest sentit cap a les persones gitanes i cap a les 
dones gitanes, i ens vam posar en contacte amb ella també per mirar de fer força, 
no? Però sí que estem una mica alerta amb aquest tema i estem, doncs, com sempre 
treballant per una comunitat i una societat igualitària, democràtica, on es respectin 
també els drets fonamentals de les dones i denunciant quan això no passa.

També és important –i crec que ho volia comentar també per alguna de les in-
tervencions– tot el tema de la «trata» de persones i del tràfic de persones en comu-
nitat gitana i dona gitana. I en aquesta xarxa que us comentava que participem, a la 
plataforma europea, veiem, doncs, que les dones gitanes són especialment vulnera-
bles a aquest tipus de tràfic de persones, que moltes..., i els menors també. I llavors 
que hi ha com tota una línia que hem de treballar, i que crec que és important tam-
bé, doncs, estar al dia i anar amb compte amb això, perquè estem veient que a paï-
sos europeus moltes dones estan en aquestes xarxes, que tenen més risc d’estar en 
aquestes xarxes, i molts nens també, que estan en aquesta mendicitat i en aquestes 
xarxes, que pateixen aquesta vulneració de drets, no?

També comentàveu el tema de la presència de dones gitanes en els grups de presa 
de decisió, que crec que és un tema molt important i que nosaltres també treballem 
per emfatitzar la participació i la visibilització de les dones, que moltes vegades no 
han estat recollides les seves veus. També perquè estan en un context de triple dis-
criminació: per ser dona, per ser gitana, per no tenir estudis, no?, i no participen en 
aquests debats; fins i tot del moviment feminista, que a vegades no ha recollit les 
reivindicacions de les dones gitanes, i demanem també que s’hi incorporin i que es 
tinguin en compte. Llavors jo crec que sí que hi ha com un avenç, que veiem, doncs, 
que en els diferents grups que hem anat anomenant, i en les activitats, es fa èmfasi 
en que participin les dones gitanes, i que aquesta ha de ser la línia i que hem també 
d’estar-hi presents. Perquè, com dieu, a nivell intern tenim un paper molt important 
a la nostra comunitat, però també s’ha de fer visible i cal estar en aquests processos 
de presa de decisions.

Quant al Pla integral del poble gitano, el valorem molt positivament. Creiem que 
és molt important i que, bé, que marcarà també una mica un abans i un després en 
la història del nostre poble, no? Per exemple, aquest curs que dèiem de l’accés a la 
universitat per a majors de vint-i-cinc anys, doncs ja està aconseguint que cada any 
un percentatge de persones gitanes accedeixi a la universitat, quan estem parlant 
de que..., parlem d’un 0,8 per cent d’alumnat gitano a la universitat, o sigui, que es-
tem molt molt infrarepresentats. Llavors, que cada any aconseguim que deu, quinze 
persones gitanes accedeixin a les nostres universitats, això representarà un canvi 
en aquests percentatges, hi donarà la volta, i també, doncs, condicionarà les nostres 
oportunitats de futur i el context del nostre poble.

Llavors crec que és molt important –i que sí que ho voldríem destacar– que 
aquestes iniciatives tenen aquest impacte precisament perquè tenen en compte, d’una 
banda, la comunitat gitana, la veu de la comunitat gitana. Moltes vegades veiem po-
lítiques, iniciatives, on el polític o la persona que dissenya aquesta intervenció des 
de, potser, la millor voluntat, però dissenya una intervenció sense tenir en compte 
la veu de la comunitat, les necessitats que identifica la comunitat, i llavors arribem 
a activitats o a iniciatives que no tenen cap impacte. Però quan aconseguim incor-
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porar les demandes de la comunitat de veritat, doncs, veiem que realment aquestes 
intervencions tenen uns resultats, no?, i que incideixen realment en les àrees on hi 
ha una necessitat i una dificultat.

Llavors, per exemple, aquest curs d’accés a la universitat no és com d’altres cur-
sos que, doncs, són formacions o que són debats o activitats, sinó que és un curs que 
realment et permet entrar a la universitat, et dona pas a una formació, a l’obtenció 
d’un títol, que canvia les teves oportunitats de futur, el teu estatus socioeconòmic 
i les oportunitats de la teva família. Llavors aquests són els tipus de mesures que 
nosaltres, doncs, celebrem, no?, les que tenen realment..., estan enfocades a tenir un 
impacte social, és a dir, a canviar i a millorar la vida del poble gitano, no simple-
ment per passar el temps o per..., sinó que realment incrementin les seves oportuni-
tats de futur.

I el que deia: aquest tipus d’intervencions són el resultat de, d’una banda, reco-
llir la veu de la comunitat; d’altra banda, intervenen també els agents polítics, però 
també, molt important, la intervenció de la comunitat científica, de recollir, doncs, 
aquestes evidències científiques que diem que són molt importants. Perquè, malau-
radament en comunitat gitana, i en concret en l’àmbit educatiu, s’ha fet molt experi-
ment, no?, des de la millor voluntat, però... «A veure si provem això. Les famílies 
no estan interessades en l’educació i llavors, doncs, fem un taller de flamenco, que 
vinguin els nens a l’escola a l’hora que vulguin, a veure si d’aquesta manera acon-
seguim que vinguin». Llavors això és un fracàs i una pèrdua de sentit de l’educació, 
i una desmotivació, una manca d’expectatives... Llavors nosaltres el que demanem 
són iniciatives que apostin per una educació de màxims, màximes expectatives, per-
què només d’aquesta manera podem transformar la nostra realitat, perquè venim ja 
d’un context que és el que és.

Llavors demanem, doncs, aquest tipus de mesures, basades en una educació de 
qualitat, de màxims, i avalades per la comunitat científica; que no vinguin ja de 
l’ocurrència o de la proposta d’una persona amb la millor voluntat, sinó que real-
ment siguin iniciatives, propostes, que tinguin una base científica que avali que 
aquestes iniciatives realment tenen bons resultats i canvien la realitat de les persones 
gitanes. Si no, no les volem. Volem que tinguin aquesta garantia. Jo crec que això ha 
d’estar com molt present en les iniciatives. Com les comunitats d’aprenentatge, que 
també s’estan promovent des del pla integral i que han aconseguit en alguns barris 
reduir a zero l’absentisme, el fracàs; millorar els resultats acadèmics dels alumnes 
gitanos, no?, i realment això és el que necessitem: que tinguin un impacte social i 
uns resultats que ja la ciència ha avalat.

Quant a les polítiques d’igualtat, que comentaves també temes de violència de 
gènere, crec que és molt important continuar treballant en aquesta línia i –ja enlla-
çant-ho també amb altres intervencions– que sí que hi han unes especificitats en el 
cas de la comunitat gitana que s’han de tenir en compte, i també des de la recerca, 
també. 

Jo treballo en un centre de recerca i llavors tinc com aquests dos rols, no?, de 
voluntària, però aprofito també per aportar el coneixement científic del que puc par-
ticipar. Doncs ja hem fet alguns projectes d’investigació, com el projecte Sartucue, 
que parla de la violència de gènere a la comunitat gitana, i identifica barreres que 
tenen les dones gitanes per accedir als circuits d’atenció a les víctimes.

Doncs un exemple tan simple com el que et puguin atendre acompanyada de la 
teva cosina o de la teva germana; aquest detall facilita que les dones accedeixin a 
aquests circuits. I veiem que moltes vegades aquests circuits exigeixen que la vícti-
ma hi acudeixi sola i hi participi sola. I això el que fa és expulsar les dones gitanes. 
Per què? Perquè funcionem en col·lectiu, en comunitat, és molt important el suport 
d’una altra dona, i llavors només això ja fa que aquestes dones no hi accedeixin. 
Llavors demanem..., doncs, d’una banda identifiquem aquestes barreres i demanem 
que s’ampliïn, i una dona –no només les gitanes, la que vulgui– hi pugui accedir 
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acompanyada d’una altra dona. I amb aquest detall tan simple, aconseguim trencar 
amb aquesta barrera. Són algunes de les especificitats que aquest projecte identifica 
i que crec que hem de tenir en compte.

I dins d’aquestes polítiques d’igualtat, també mirar de treballar tot aquest tema 
que parlàvem del tràfic, per també veure que hi ha un risc més gran de caure en 
aquestes xarxes quan parlem de dona gitana, i que és molt important, doncs, preve-
nir-lo, no?

I ja per recollir també altres intervencions, un altre cop l’opinió del Pla integral 
del poble gitano, que diem que és molt important, que sí, que veiem que està tenint 
canvis molt importants i, de fet, la taula de referents del 30 de novembre, que va ser 
a la sala del Paranimf, he mencionat que tres de les cinc referents eren dones gita-
nes que han accedit a la universitat per la via del pla integral del curs d’accés a ma-
jors de vint-i-cinc. Llavors, realment està tenint resultat, i no només en homes, sinó 
també en dones, no?, perquè en recollíem tres exemples concrets que aquesta també 
era una intervenció que està arribant no només als homes, sinó també a les dones. 
Llavors creiem que és molt important.

Però més enllà també d’aquest curs, també demanem, doncs, que a primària, a 
secundària, que l’educació sigui també basada en evidències científiques. És a dir, 
que no hi hagi aquestes escoles gueto que ens trobem als barris de la Mina, de Sant 
Cosme..., no?, molt sovint, que són escoles de fracàs, on els nens surten que no estan 
preparats i, de fet, no poden escollir anar a la universitat. Directament, és que no 
tenen nivell per poder anar a la universitat quan finalitzen els seus estudis. Llavors 
és que no tenen aquesta opció. Llavors volem escoles de màxims, de qualitat, co-
munitats d’aprenentatge que estiguin basades en evidències científiques i que acon-
segueixin els millors resultats per al nostre alumnat, i que puguin llavors escollir i 
decidir si volen o no anar a la universitat, perquè ara mateix no ho poden decidir. 
Moltes vegades no els queda una altra opció. Llavors també..., abans de que arribi el 
pas a la universitat, doncs, també assegurar aquesta educació de qualitat i amb base 
científica per a la comunitat gitana.

Parlaves també de la infrarepresentació de les dones gitanes en l’Intergrup del 
Poble Gitano. Crec que aquest és un tema molt important i que l’hem de treballar, 
i crec que potser, no ho sé, però exigir, doncs, que hi hagi paritat en la composició 
d’aquests grups i continuar fent èmfasi en la importància de la representació de les 
dones en aquests espais.

També em preguntava Bea Silva com valorem també les mesures positives, l’ac-
ció afirmativa que s’està duent a terme; molt positivament. Creiem que és molt im-
portant. I de la mateixa manera que quan parlem de dones i homes a la societat 
majoritària veiem que hi ha dones molt preparades, però que no arriben als càrrecs 
superiors, perquè hi ha unes barreres i una discriminació institucional, doncs amb 
població gitana també ens ho trobem. Llavors creiem que aquesta acció afirmativa 
que s’ha fet amb altres col·lectius minoritaris i vulnerables arreu del món, doncs que 
pot ser molt important en el cas de la comunitat gitana. I que, bé, que estem veient 
que algunes de les nostres referents, de les nostres dones, estan arribant gràcies a 
aquesta acció afirmativa que els permet accedir a la universitat i que d’alguna mane-
ra també compensa aquesta desigualtat històrica que ha patit el nostre poble i aques-
ta motxilla tan carregada que porten les dones gitanes. 

Y a lo de las especificidades de la violencia de género, que comentábamos que sí, 
que es verdad que existen, que desde la investigación ya se está haciendo mención a 
esto, pues que creemos que sí que es importante trabajar en esta línea para que de-
talles tan simples como el que he comentado no representen barreras que impidan 
que las mujeres accedan a estos circuitos de atención a las víctimas de violencia. 
Entonces creo que es muy importante también tener en cuenta estas especificidades. 
Y también, bueno, si la ciencia ya las ha recogido, pues tenerlas en cuenta.
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Por otro lado, también otra de las intervenciones..., preguntaban si estamos en 
el Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Este dato yo no lo controlo, tal vez 
Mari Paz sí. 

(Maria Paz Anderson intervé sense fer ús del micròfon.)
El micro...

Maria Paz Anderson (membre de l’Associació Gitana de Dones Drom 
Kotar Mestipen)

Estamos federadas en FACEPA, que es la Federació d’Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes, y FACEPA sí que participa en el consell. Entonces 
hacemos las aportaciones a partir de la participación de la federación.

María Jerusalén Amador López 

Y en cuanto al Instituto Catalán del Pueblo Gitano –que nos preguntabas qué 
opinamos– todavía no tenemos como un planteamiento común, porque sí que ha 
salido el tema, pero hay como división de opiniones, unas piensan de una manera, 
otras de otra, entonces tampoco, hablando en nombre de la entidad, no te podría 
decir cuál es el planteamiento. Pero en principio estamos a favor de todas las ini-
ciativas que sean..., bueno, que estén enfocadas, pues, a mejorar la visibilidad de las 
dones –de las mujeres, perdón–, la educación del pueblo gitano... Entonces también 
ya se irá viendo, ¿no? Pero tenemos también que comentarlo un poco más desde la 
entidad. 

I ja les últimes intervencions i reflexions del Francesc, que parlava de partici-
par en altres consells municipals més enllà del de Barcelona. Crec que potser no... 
–però això ja és opinió meva, eh?, no ho hem parlat a l’entitat–, però crec que sí que 
és important, i que el que fem és treballar en xarxa, i llavors estem en contacte no 
només amb entitats que estan a Barcelona, sinó també amb altres entitats que estan 
a Lleida, Girona, Tarragona, i que també sí que són membres del consell munici-
pal d’aquestes localitats. I que, per tant, d’alguna manera, tot i que potser no estem 
representades directament, però sí que podem estar-hi en contacte i crear aquesta 
xarxa, no?, i estar, una mica, compartint aquestes informacions i fent força també, 
llavors. Perquè també som una entitat petita i no podem arribar a tot arreu, però sí 
que gràcies a aquesta xarxa, també a nivell europeu, doncs, estem treballant més 
enllà de Barcelona.

Amb l’Institut Català de les Dones sí que tenim moltes col·laboracions, i també 
col·labora en moltes de les activitats que duem a terme i ens dona suport. O sigui, 
que crec que és molt important també el seu paper. 

I quan deies lo d’arreglar les coses des de dintre, en temes d’educació, i comen-
taves tot el tema de les nenes i les joves gitanes que potser es casen més aviat i com 
això es pot gestionar per tenir..., continuar amb la seva trajectòria acadèmica, el que 
en alguns estudis s’ha demostrat és que l’edat del casament no és..., o sigui, no és un 
tret cultural, no hem de casar-nos a una edat concreta. Sí que és veritat que hi han 
molts matrimonis a edats primerenques, però això ha estat estretament connectat 
amb el tema de l’abandonament i el fracàs acadèmic.

De fet, nosaltres sempre parlem també de quan la societat no gitana..., les nos-
tres àvies, besàvies, que no tenien aquesta expectativa acadèmica, no es casaven a 
la mateixa edat que es casen les dones ara, no? Llavors hi ha un link amb aquesta 
perspectiva acadèmica molt important, i és el que passa amb les dones gitanes ara, 
que quan no hi ha aquesta expectativa ens trobem amb dones que, quan es frustra 
la seva trajectòria acadèmica, es casen aviat. Llavors, més enllà..., nosaltres defen-
sem que cadascú, cada dona, pugui escollir quina és la seva trajectòria familiar o 
de relació, però sí que el que ens agradaria és que no hi hagi aquesta barrera de que 
es trunqui la seva trajectòria acadèmica, sinó que ens trobem ja a la primària, a la 
secundària amb una educació de qualitat que doni pas a que aquestes dones puguin 
decidir continuar amb la seva formació. I que, en la dinàmica que estem, es creïn 
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aquests referents, no?, que llavors la universitat sigui una possibilitat per a aquestes 
dones. Perquè veiem que, quan continuen i tenen èxit amb la seva trajectòria aca-
dèmica, l’edat del matrimoni normalment se’n va més lluny. Llavors creiem que el 
tema de l’educació aquí és molt important.

I crec que també és molt important el tema d’incloure al currículum la cultura 
gitana, que en el nostre dia a dia a l’associació treballem dones no gitanes i gitanes, 
i que també és molt important enfocar-ho d’aquesta manera, perquè també creem 
un moviment en una societat plural, en un moviment feminista plural, on totes ens 
necessitem les unes a les altres i treballem conjuntament. I crec que arribem més 
lluny d’aquesta manera, i crec que és una mica la línia... 

I que, bé, que hi ha molta feina a fer, però que també us agraeixo el vostre interès 
i que espero, doncs, que també aquesta sessió hagi estat productiva.

Gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, primer, per administrar tan bé el temps 
i per sintetitzar totes les preguntes. I, per descomptat, moltíssimes, moltíssimes grà-
cies per traslladar-nos la ingent feinada que esteu fent les dones gitanes, doncs, per 
lluitar contra la discriminació, no?, i aquest esforç en lluitar per l’educació, que és 
la base.

Com a societat està clar que tenim moltíssima feina –moltíssima–, però des 
d’aquí podem adoptar mesures que ens ha traslladat i que entre tots..., poder lluitar, 
doncs, per la igualtat. 

Moltíssimes gràcies.

María Jerusalén Amador López 

Moltes gràcies.

La presidenta

Doncs, s’aixeca la sessió, i molt bona tarda, diputats i diputades. 

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda.
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