O.J.D.: 8085
E.G.M.: 37000

Fecha:
19/08/2007
Sección: SOCIETAT
Páginas: 12

Mésde vint gitanos
aconsegueixen
el títol de
mediador
social
Lamajoria
delsalumnes
quevanseguir
el curserendones
MARIAALTIM]RA/ Barcelona

¯ Un total de 21 gitanos, dels 50 que hi
havia inscrits, han seguit el curs d’introducció a la mediació patrocinat per
l’Agrupaci6 d’Entitats per al Desenvolu<~Jomai vaig tenir l’oportunitat d’estudiar perqu~
de ben petita emvaig veure obligada a fer-me c~’rec
de la casa mentre la meva
marefeinejava al mercat~>,
va assegurar Consol Giménez, que, amb 55 anys,
és una de les persones
d’¿:tnia gitana que ha obtingut més bons resultats
en el curs d’introducció a
la mediació, que ha estat
patrocinar per l’Agrupació
d’ Entitats per al Desenvolupament del Poble Gitano. El programade formació, que va comenqaramb
50 participants, d’edats
compreses entre 20 i 64
anys, i va acabar amb2 l
alumnes, 14 dones i 7 homes, permetrhals titulats
exercir com a mediadors
escolars, comunitarisi fa-

pamentdel Poble Gitano, ambla col.laboraci6 de la FundacióPere Tarrés i la Secretaria d’AccióSocial de la Generalitat.
Les dones, que eren majoria, es van endur
les minorsqualificacions de l’alumnat.

miliars, i treballar amb
l’administració pública.
Pel que fa als resultats,
Angel Giménez, president
de l’Agrupació de Gitanos
Catalans, va afirmar que
les dones van obtenir les
set qualificacions més bones, un fet que, aquest representant, va descriure
com un ,<gran ~xit que
confirma que les gitanes
són el motor,>del poble gitano. La tutora del curs,
Sbnia Roig, va voler subratllar, al seu torn, <,l’alta
implicaciói les ganes>>que
hi van posar els alumnes
que han seguit el programa
de formació.
El car~_cter semipresencial del curs (els alumnes
es reunien ambla professora per comentarels exercicis i parlar sobre casos

pr~ctics un cop al mes) va
permetre al col.lectiu femení compaginar la formació amb la feina i les
tasques dom~stiques. <<Jo
noméspodia estudiar a la
nit, quanja havia fet el sopari hotenia tot enllestit>’,
va explicar Cristina Blasco, que, amb 43 anys, va
obtenir la puntuacióm~txima. En aquest sentit, malgrat que Blasco va parlar
de la dificultat de ,,posarse a estudiar quan fa tants
anys que no has obert un
llibre~,, es va mostrarconvenqudaque ~~si hi ha vohintat, un pot fer tot el que
es proposi, tingui l’edat
que tingui,. Giménez,que
coincideix en aquest punt
ambla seva companya, va
a~ssegurar que aprofita
<,qualsevol oportunitat>>

CristinaBlasco
i Consol
GimGnez,
la setmana
passada,
a Vilanova
i la Geltrú./R. LAMSDORFF

per apuntar-se ,ca una nova
aventura~~, i que després
d’haver fet un curs de cuina, un de seguiment escolar i un de mediaciósocial,
li agradaria endinsar-se
~~enel mónde la informática>,, va explicar.Toti així,
totes dues van assegurar
que, ara, la prioritat és po-
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dar exercir com a mediadores, una feina que, en
paraules de Giménez,~<els
gitanos portema la sang>~,
i que, segonsBlasco, ,~posaria fi al carhcter inestable del treball ambulant
tan propi>>de la cultura gitana.
El president de l’Agru-

pació de Gitanos Catalans
va assegurar que és molt
probable que una de les
mediadores -no va voler
donar més detalls del perfil de l’elegida- comencia
treballar amb l’Ajuntamentde Vilanovai la Geltrú a partir del setembrevinent.
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