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SOCIETAT

Les gitanes

tarragonines

miren cap al futur

Hancreat una associaci6 ambrobjectiu de millorar les perspectives de les nenes ijoves del col.lectiu
JORDI SALVAT
L’objectiu de millorar el futur de les
actuals nenes ijoves gitanes ha impulsar un grup de dones d’aquesta
~tnia que resideixen a la PartAlta de
Tarragona a crear una nova entitat,
que han anomenat Associaci6 de
Dones Gitanes de Tarragona Karing
Vaxt, que precisament significa
"mirar al futur" en idioma romanl.
L’associaci6 ha nascut a la Part A1ta de Tarragona, on actualment viuen un centenar de dones gitanes,
perb l’objectiu ~s cr~ixer en altres
zones de la ciutat on hi ha comunitats gitanes importants.
La coordinadorade l’entitat, Ainhoa Carbonell, explica que l’associaci6 es plantej a"empoderar la dona
gitana sobretot en temes d’educaci6, igualtat de g~nere i salut arab
l’objectiu que tinguin les mateixes
oportunitats que totes ]es dories". I
ja estan treballant per organitzar les
primeres activitats pflbliques adrefades a aquests ~mbits.
Per la seva banda, la presidenta,
Trinitat Torres, afirma: "No volem
que es perdi la cultura gitana perb
si que s’adapti al segle XXI,i per aixb cal que les nenes ijoves gitanes
tinguin m~s formaci6 que les generacions anteriors".
Carbonell
apunta que, fins fauns anys, les
sortides laborals de les dones gitanes eren molt clares, encarades a la
venda ambulant, perb aquest sectorja no funciona tan b~ i cal adaptar-se i buscar noves oportunitats.
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Primers passos
de la nova entitat
L’Associaci6 de Dones Gitanes
de Tarragona Karing Vaxt es va
crear fa tres mesos, ambel suport de l’Associaci6 Jove Gitana de Tarragona, d’on va sorgir
la idea a partir de la inquietud
d’un grup de dories d’aquesta
~tnia. Fins avui han fet reunions informals i s’ha legalitzat
l’associaci6. A partir d’ara l’entitat vol comen~arl’activitat de
cara enfora, ambla intenci6 de
captar noves sbcies. Ja formen
part del consell i de lajunta de
dories del Servei d’Informaci6 i
Atenci6 a les Dones (SIAl)).
junta directiva de l’entitat la
formen Trinitat Torres, corn a
presidenta; Nfria Piquero, vicepresidenta; Lorena Fortuny,
secret~ria; Giovanna Gabarri,
tresorera, i CarmenBatista,
DeborahBatista i Jennifer Guti~rrez, vocals.
I aixb vol dir, sense cap mena de
dubte, m~s formaci6.

Torres apunta que els flltims anys
s’esth endarrerint l’edat de casament de les dones gitanes, que era
Canvisen la societat gitana
molt baixa, tal comdemostra el seu
Carbone]l considera que l’home gi- cas particular: "Tinc 49 anys ija tinc
tano no ~s m~s masclista que el pa- quatre nets; la m6s gran t~ deu
io i que des de fora es t~ una imatge anys". Aixbfeia que tot an~sm6srfiuna mica distorsionada de les fami- pid i deixessin els estudis molt avilies gitanes: "Hi ha molts estereoat, sense arribar als estudis superitips. Manemtots dos, i les dories ors. Actualmenta Tarragonaj a hi ha
somles que tallem elbacall& a casa". algunes joves gitanes a la universi-
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Trini Torres,
en primer
terme, amb
altres membres
de Karing Vaxt.

tat, corn e] cas de la reusenca Mar
Carmona,que estudia segon de dret
a la UtlVi ~s un exempleper a moltcs joves gitanes.
Torres anima les doncs gitanes a
formar-se, encara que sigui en edat
adulta i quanja tenen fills, i recorda el seu propi cas, quan amb 38
anys va obtenir el titol de mediadora al’Hotel d’Entitats de Tarragona:
"Mai ~s tard’.~

