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L’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen

neix l’any 1999 fruit del diàleg entre dones de diferents 

edats, gitanes i no gitanes, i amb un objectiu prioritari: 

lluitar per la igualtat i la no discriminació entre 

dones i homes al poble gitano, així com fomentar 

el treball solidari entre dones de diferents cultures



Els nostres objectius …
• Treballar per la igualtat i la no discriminació entre homes i dones.

• Superar la triple exclusió que pateixen les dones gitanes: per ser dones, per ser gitanes i 
perquè moltes no han tingut accés a la formació acadèmica.

• Col·laborar amb aquells grups que lluiten per la igualtat que inclou el mateix dret a 
mantenir  i desenvolupar les pròpies diferències.

• Fomentar i facilitar l’accés igualitari de les dones i nenes gitanes a tots els àmbits: -
educatiu, laboral i social- perquè es basin en el diàleg, en la igualtat d’ oportunitats  i de 
resultats entre totes les cultures i gèneres.

• Potenciar la imatge de la dona gitana com a transmissora i dinamitzadora de la identitat 
cultural gitana.

• Treballar perquè la veu de la dona gitana sigui  escoltada i difondre les seves 
aportacions dins de la seva comunitat i al conjunt de la societat



“Drom Kotar Mestipen significa “Camí de Llibertat” i 
això és allò que nosaltres volem aconseguir per a totes 
les dones gitanes. Però aquest camí és llarg i difícil, per 
això hem de caminar-ho juntes, les gitanes més grans i 
les més joves. Les gitanes més grans representem 
fonaments que han de fer de suport d’allò que 
construeixin les noves generacions. El futur no se’ns ha 
d’escapar. Hem d’obrir camí per a què es reconegui la 
nostra labor com a dones i com a gitanes. Anem a 
transformar la societat a cop de paraula. Volem que 
se’ns escolti, per això aixequem la nostra veu tants cops 
silenciada”.

Dona participant a l’Associació Gitana de Dones 
Drom Kotar Mestipen



¿DE QUINA SITUACIÓ PARTIM ?

¿QUINA ÉS LA REALITAT DEL 
POBLE GITANO I LA DONA 

GITANA?

Algunes dades d’estudis i 

investigacions realitzades



Algunes dades...

Población Gitana y Empleo. Fundación Secretariado Gitano



Nivell d’instrucció de la població gitana catalana de  16 a 29 anys. 2005.
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1. Nivell d’instrucció de la població catalana de 16 a 29 anys. 2005.
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Font: Enquesta de Població Activa. Dades facilitades per l'Institut d'Estadística de Catalunya.



GRÀFICA 33: Estudis finalitzats dels joves enquesta ts
Edats compreses (de 16 a 30 anys)
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Algunes dades...
 

GRÀFICA 22: Edat de casament / Edat d'abandonament de l'escola  
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Estudio sobre la población gitana en Cataluña



El tòpic més gran que s’ha tingut, lògicament 
en l’àmbit de l’escola, que no els interessava, 
que no posaven interès… Que l’escola se’ls hi 
feia un món, que els hi agradava esforçar-se 
poc, que són de ritme més lent, que això no 

era lo seu, que més bé, que estaven més pels 
balls que per una altra cosa. 

Professor de primària 



La cultura gitana no existe en 
los libros de texto. No se cuenta 
ni cuando entran los gitanos en 

España y eso es parte de 
nuestra cultura
Morán, C. 2001. “En la Universidad te sientes

sola”. El País, 22 de octubre 2001. Madrid. El País



I QUÈ S’ESTÀ FENT 
DAVANT DE TOT AIXÒ?



Formació Rom í



Curs de monitores de temps de 
lleure amb especialitat en 

menjador escolar

• Titulació oficial atorgada  per la Generalitat de 
Catalunya

• 305 hores de formació: 130 hores lectives, 150 
hores de pràctiques 

• Formació gratuïta, oberta a totes les dones 
gitanes

• Es prioritzen les dones sense titulació
acadèmica, en situació d’atur i residents en 
zones castigades per la exclusió social



Objectius del curs

• Incorporar la veu de la dona 
gitana en els centres 
educatius 

• Crear referent per als nens i 
nenes gitanes i per a les 
persones adultes 

• Formar significativament: 
agents de transformació en 
l’àmbit escolar i social

• Augmentar el nivell de 
qualificació acadèmica

• Potenciar la participació de la 
dones gitana en el debat 
educatiu



10 dones obtenen el títol el curs 
2011/12



“EDUCAROM ”
MATERIALS EDUCATIUS PER A 

PERSONES ADULTES I  INCLUSIVES 
DEL POBLE GITANO



Què és l’Educarom?
• És un projecte europeu, emmarcat dins del 

programa Sòcrates (acció Grungvitg 1)  finançat 
per la comissió Europea. 

• El projecte es va iniciar el setembre del 2005 i 
es va acabar al setembre de 2007. 

• El projecte Educarom neix per proporcionar 
ajuda i donar resposta a les  necessitats 
educatives i socials del poble gitano en diferents 
països d’ Europa i diferentes situacions socials.



Finalitat i objectius del projecte

FINALITAT: promoure una educació de persones adultes 
inclusiva a Europa, centrant-nos en el cas del poble gitano.

OBJECTIUS:
• Animar a les persones gitanes europees a participar en 

l’educació de persones adultes
• Incloure les veus dels gitanos europeus en la producció i 

disseny de materials pedagògics pels adults.
• Afavorir la convivència i l’intercanvi cultural entre les persones 

gitanes i les no gitanes
• Fer visible el paper de la dona i les contribucions dins les 

seves comunitats i en la totalitat de la societat Europea



Reconeixement institucional

El 7 de maig de 2009, és reconegut com el 
millor projecte Grundtvig de l’any en la millora 
de l’educació de persones adultes. 



TROBADES D’ESTUDIANTS 
GITANES



Les TROBADES D’ESTUDIANTS 

GITANES són una experiència 

d’èxit de com a partir del diàleg 

intergeneracional es poden superar 

barreres i trobar alternatives reals que 

permeten superar la situació

d’exclusió social en la que viuen les 

nenes,  noies i dones gitanes





Sorgeixen de la 
necessitat de trobar 
formes alternatives 

d’aconseguir que les 
noies i les dones 

gitanes arribin el més 
lluny possible en el 
camí de l’educació, 

acabant amb 
l’absentisme i 

abandonament
escolar que pateixen 
moltes noies gitanes. 

TROBADES D’ESTUDIANTS GITANES



TROBADES D’ESTUDIANTS GITANES

Objectius
-Trencar estereotips

- Superació de l’absentisme

-Fer veure a la gent que el poble
gitano es preocupa per
l’educació.

-Que les nenes agafin referents
d’èxit per motivar-se.





“ Jo crec que tots tenim els mateixos drets a no 
ser discriminats per pertànyer a una cultura 
diferent. El meu somni seria anar a la universitat 
i formar- me el millor possible. (…)Penso que 
això seria molt important per a mi per poder 
accedir al mercat laboral i sentir-me realitzada 
com a dona. Pel fet de ser gitana, penso que les 
condicions per a mi no són iguals que per a una 
nena no gitana (...). Aquesta tarda veure dones 
de diferents edats, és un exemple a seguir per a 
poder avançar, nosaltres, les més joves.”

Noia de 14 anys, participant a la VI Trobada d’Estudiants Gitanes



El somni més antic…

I Congrés Internacional de Dones Gitanes: les altres

dones

• 8, 9 i 10 d’Octubre de 2010

• La veu de les ‘altres dones’

• Més de 300 dones gitanes i no gitanes

• Espai de somnis, discussió i diàleg: àmbit de 

l’educació, treball i feminisme gitano del s. XXI



300 dones durant tres dies 

debatent i reflexionant al voltant 

dels seus somnis així com sobre  

Educació, Treball i Feminisme



________Resultats del Congrés

• Conclusions
• Declaració Gitana de Barcelona

• Comissió 8 d’Octubre
• Els resultats del Congrés no només estan a 

Catalunya sinó també a Europa!



PÀGINA WEB



FORO EN FACEBOOK
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