
Una entitat promou la incorporació de
gitanes a les escoles com a monitores

L’objectiu és que I’alumnat d’aquesta 6tnia també tingui com a referents persones queno són paies
MbN]CA B]~tNA8t~ / Bmelem

¯ Uassociació Drom Kotar Mestipen promou
la incorporació de dones gitunes com a monito-
res de menjador en escoles on hi ha alumnat
d’aquesta ~tnia. D’aquesta manera es pretén

que aquestes nenes i nens tinguin persones gi-
tanes adultes com a referent als centres educa-
tius, i no només professorat palo. Aixi mateix,
la iniciativa té com a finalitat buscar una alter-
nativa laboral a aquestes dones -la majoria

d’entre 30 i 40 anys-- que no siguin els memats
ambulants. De momeat, una vintmm de gitunes
ja han estar formades com n melitefes de men-
jador i totes ja estan tmbailaat e~ coHegis de
Barcelona i l’~ea ~fitaun.

La presidenta de Drom
Kotar Mestipen, Emilia
Claveffa, explica que l’ob-
jectiu de l’associa¢ió és
que hi hagi dones gitanes
en tots els ~mbits profes-
sionals. I com a primer es-
gla6, s’han proposat incor-
porar-les com a monitores
en col.legis d’educació
prim~ria~ Per dues raons:
perqu~ els infunts gitanos
puguin tenir a l’escola un
referent adult de la seva ~t-
nia--~que els entengni mi-
flor,.-, i perqu/~ aquestes
dones trob’m una sortida
laboral, més enll~ dels
mercats ambu]ants, d~er-
qu¿ el mercat ja no d6na
per viure, i hi ha mora pre-
ocupació entre les dones
gitanes perqu~ veuen que
es queden scnsc feina~,
diu Claverfa.

L’associació va organit-
zar l’any passat un curs de
monitores de menjador
únicament i exclusiva-
ment per a dones gitanes i
la iniciativa va ser tot un
~xit: totes les parfiCtpants
van trobar fe’ma i treballen
a~a com a monitores de
menjador en escoles de
Barcelona i l’brea metro-
politana. Drom Kotar
Mestipen prepara ara un
segon curs per a 25 dones
gitanes m6s -come~art a
l’abfil- que, com l’ante-
flor, es caractedtza per to-
ta una s~rie de particulari-
tats: el curs, de 305 hores
de fonnació, és totalment
gratuit, i les alumnes escu-
llen, per consens, els dies i
l’horari que volen anar a

Montwnat 6arcla, a I’enola Eduard Maquina. I u. tt, errt~

classe. D’aquesta manera
es pretén evitar l’absenüs-
me. Així mateix, s’ofereix
a les dones un servei de
guardería, també de franc,
on poden deixar les s¢ves

filles i fills menlre s6n a
classc. *~D’una altra mane-
ra, el curs soria un frac~s.
Les dones no vindriem,,
comenta Chvorfa. HI curs
esta homologat per la Ge-

,,Jo els entenc millor,,
¯ ~Vaig decidir apuntar-mo al ¿-urs p¢~ln¿ tota la
resta d’alumnes també eren 8itaneD, ¢onfessa
Montserrat Garcia, de 33 anys, una de les dones
d’aquesta ¿mía que s’ha formar com a munitora
d’educaci6 en ¢1 Ileure i que ara Ireballa al col.legi

¯ Eduard Marqnina. de Barcelcm. S’eacarrep de te-
nir cura dels infants de parvulm’i mentre s6n al
menjador a l’hora de dinar: de les dotze del migdia
fins a les tres de la tarda. La feina, per6, no li d6na
per viure i ha de continuar trel~llaat ea els mercats
ambulants. Perb assegm’a que no l’impo~: ,~Més
enllA dels diners que guaayi, aquest treball ja 6s per
a mi tot un ¿xit personab confessa. Explica que ella
pensava que, com a gitana, nmi s’erdbada aenten-
dre amb les dones pajes, i ara vea que no ~s aixf:
¯ AI menjador de l’escola hi txeballea úes dones
més, totes pnies, i ens portero h mar de bé.~ Hi afe-
geix, perb, que ella també ha mqlte la digecció i el
persona] del col.legL ¢cQuan hi vatg luriber el pri-
mer dia tothom era mirara i era deja: ’Ah, eta tu?’
No sé qu~ es pensaven que seda uaa dmm giuma.~
Considera que tot plegat es tracta d’tml~t’oblema de
desconeixement mutu untm pnim igitanm, lhi afe-
geix que, per a aixb, a l’escola, ~hi ha co~s dels
nens gitanos [formes de ~-r,, comel~tris,
etc.) que la resta de monitot~ no 8itana no ente-
nen~, i que ella, ea c~mvi, pot tnte~t~~ perfecta-
menL ~_,ls comlxcnc i s~ a q~ m mfm~~am.~

La Muntsmrat diu que va ~ el mws de
monitora d’edocació en el lima~ poc ~
pe~ que va acabar recatada. A~ b6, mufmsa que
el curs el va poder fer pm’qu~ ea iMimer lloc, era
gran’t, i en segun lloc, es va dura tmne dm’ant els
mesos d’estiu -.els dies ~ mé6 llarp i sembla
qna tens més botes pel m~ballar~=i hi havia guar-
deria per poder deixar els seus tn~ fiilL

neralimt i, si el superen, les
alumoes poden obtenir
una titulaci6 oficial de mo-
nitores d’educaci6 en el
Ileure. També tenan la
possibilita~ de fer pr~cü-

quns ~t un cunlze educafi~
L de fet, aix6 vase~h porta
d’ealrada 1~ mires
pogum= uob~r d~p~és
una feina nununcrada en
a~camp.
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