
integració 7> El grup Joves.com obre un futur als nois de la Font de la Pólvora

Joves gitanos de Girona
surten de la marginació

") Dues imatges de la campanya .Els teus prejudicis s6n les veus dels sltre~, Impuluda per la Fundacl6 Secretadat Gitano amb ellupert dio la UBI6 Europea.

Els nois del barri més
pobre de Girona Iluiten
per fer-se un IIoc a la
societat i salvar la
barrera de I’exclusió

Eug~tia Riera. GIRONA

Cada tarda, des de fa cinc anys,
e~ joves del barri de la Font de
la Pólvora, de Girona, es tro-

ben al Centre CAvic Onyar, un local
on renfitat Joves.com porta a

t~ne totes ]es seres activi=ts, Són
nois i noies de z 6 a z7 anys, amb am-
bicions, inquietuds i maldecaps di-
femnt~ per6 tots tenen m comú dues
caractedstiques: són gitanos i han
viscu~ sempre al barri més pobre i
marginal de la ciutat de Girona.
S6n ñlls de families amb di~cultats
econ6miques, sovint desestructura-
des i amb car~ndes socioculturals
importants,i amb risc d’exdusió sc-
ciaL Dins de casa, doncs, d panora-
ma és poc esperangador, per¿, com-

ci~lts & ].es limita~ons, han sabut
b~-se estímuls a fofa i dibuixar.
se eapectafives de £utur. Ho han fet
agrupant-se com a loves.com, amb
el supor t material i afediu d’una edu-
cadora social i de rAssociació per a
rAtenci6 de Serveis i Solidaritat
(AASS), una entitat que treballa per
la inserció social i laboral en aques-
ta zona de Girona.

Un espai per aprendre
A Ioves.com els nois dd barrí han
tzobat tm espai de di~eg on poden
comparür les seres preocupadons,
on fan xerrades sobre temes que a
casa no toquen, com ara la sexuali-
tat les drogues, ]!alimentaci6, les tra-
didons, el paper de les dones o res-

Joves.com ha creat
un espai per parlar i
aprendre sobre els
perques de la seva
marginalitat social

~cta actua~t Sobretot és uma~
per con¿b=r-se a ells mateixos i per
con6ixes el se~ barri, per entendre
el perqu/: de la marginalitat i per
apren&e qu~ és la cultura gitana.
¯ l~s un treball diari i constante, ex-
l~ica la impulsora del grup. L:va Dar-
nés, *q~erqu¿ surtin de la situadó

Entre els molts i~’oblemes queafronten els jov~ de 18 Fo~ de b
Pólvom quotidianament, n’hi ha un sem¢~

nat " D~

que tenen per entrar als loca~ o"oci
de Girona. e~ general aJs puha i a les , han oconse-
discoteque~ E~ vmn J’~trsda ~ ~~~r~~m~b, ~sm~-
s~ fet de ser g~mos. ~rqu6 se’Is re- ~.~ una muni6

Iles, sd0retot els nois. De fet com e~- de~lHitui~ió ~~c,

fa anys que no pot sortir de nit ambel ~~ dis, llk~*se diver tir com
seu con~ pe~qu~, quan van en pe- qudN~ illtre noi i no~B adolescent.
reUa, els barren el pas quasi sernlxe. Si ho~ hauran fet un
En grup, 10erb, la cosa tampo¢ no can- l~s t~lape¢~i I~l~/reres de la
via, i aix6 rol dk que, despr~sd’un so- ~|I ~queb societat
par, se’ls ha acabat la fest~ Tant la Dul- ha ¢~lmtpsr oJl~l ~i¢ I=
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") Els nois i les noies del barri han trobat un espai per expressa r-se i discutir sobre les seves preocupacións.

era imaginar; hem apr~s a relacio-
nar-nos amb la gent, a sortir i a par-
lar.. a anar soles a Girona. cosa que

fa poc ens sembhva impensa-
bien. F,]~ t~ zo anys i ¿’s al grup des
dd principi. Coneix d bato la mar
de béi, mirant enrere, parla dels pri-
mers ]oyes.com com els ~revolu-
donaris~. Explica que, sense el grup,
~rajo, i moltes alu’es noies, estarí.
.~.~~~S. a casa, amb un marit
~ a~~t de la reina a casa i
~ cawa h fi~=L o potser ni ~e~-
llariem. Aqui, en canvi, se’ns han
obert moltm portm~. Fins i tot, diu
entusiasmada, ~h~ anat a rAlguer
la ~, amb aVi~6~.

Treballar per integrar
La Fefa és perruquera, i, com molts
altr~ joves, la reina també rha aju-
dar a con~ixer gent i aprofundir en
les relacions socials. La majoria d’ells
han estudiat fins a ÍESO i després
ghan decidit a trebaUar. Sovint, per6,
no els 6s t~cil entrar al món laboral
perqufi per fer-ho han de sorür del

- Ixu~i, ja que dins les fion~’es de la
Font de"la Pólvora les opormnitats
s~m mlnimes, I a lora es ~’oben que
h seva marca gitana i el lloc de pro-
ced~nda els resten punts respecte a
altres cancMats.

A la rica i progressista Girona, eIls
són víctimes de ]es barreres socials.
Malgat aix6, h majoria se’n su~ pmu
bé. Gr~cies al programa de formació
ocupacional de rassociaci6 AASS,
un 9o% dels joves eso treballant i
els que no ho fan es preparen per fer-
ho. És el cas de Mari Femíndez, de

17 anys, que ha fet un curs de

Per a rr~olts dlelts, .~.er
gitano i vi.re a la
F(~rlt de la PoIvora h~,

p

-~ La comissi6 de la cultura gitana I luita contra t6pi¢~~ue han fet molt de mal.

dependenta i aqui agradaría treba-
llar en un supermercat, o de Jesús
Fernández, conegut com el Nene, que
ha fet un curs de pasüsseria i ara és
monitor de menjador en una escola
gironina. El1 també t~ t7 anys i, tot i
ser dels més joves del grup, ara ma-
teix rí6s un dels liders. Participa ac-
~Jvament en un dels projectes amb
més pes, la comissió de la cultura Gi-
tana, una plataforma per lluitar con-
tra els prejudicis i els t6pics que
tant mal els fana ells i a tot el barri.

,,Gitanos i bona gent~~
Per al Nene, ser gitano és un orgull,
i ser de la Font de la Pólvora, també,
i aJx6 és el que rol que comprengui
la societat catalana. Aquest és el seu
missatge i la base de treball de la co-
missió de la cultura gitana. Des d’a-

quest grup, el Nene i els st’us com-
panys repassen la seva cultura, els
seus costums i tradicions, i es pre-
paren per promoure xerrades infor-
matives sobre h cultura gitana en al-
tres centres socia~, iñsütuts i, fins i
tot, universit~t~.

El simbol del seu esfor~ és un do-
cumental en formar DVD que han
elaborat ens ~ i que mostra
les inquietuds i 1~ formes de vida
de la trentena de ~anl det barrí. Por-
ta per títol Cha¢mzil~ d’ avui en dia,
i, tal com explica l’educadora social
Eva Darnés, rol posar fi a ,~h imatge
negativa delbarñials~’ereoüps que
s’han crear al seu voltant~. Aquest
senzill reportal~ demostra la vita-
litat i resperanga d’aquests nois i
noies marca= pez un temtori des-
valgut i oblidat. []
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