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ABSTRACT.
The gypsy community has maintained its cultural difference and identity throughout
the years, even at a transnational level. The negative stereotypes that often
surround these people motivated this study with the objective of acquiring a
profound knowledge of the gypsy community in a neighborhood in the city of Lleida.
The aim of this research is to know their culture, language, identity, socioeconomic
situation and educational at a theoretical and empirical level. The methods that have
been used consist of a survey and several in-depth interviews. The results help to
know better the gypsy people as well as the suburb of La Mariola, avoiding social
bias against them.
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1.

INTRODUCTION.

The gypsy issue has been of social interest, as well as news in the press for years,
and often, what is said about these people is loaded with assessments. Most of
them are negative evaluations, which are linked to conflicts such as crimes, fights,
and deaths which make their image worse and more deteriorated (Calvo Buezas,
1989, 1990). One of the main reasons why gypsies are related to marginalization is
because of their socioeconomic and labor position, in addition to the fact that they
belong to an undervalued ethnic group - which suffers from prejudices and different
negative stereotypes - by a large part of the non-gypsy society. And this has its
economic, social, educational effects. For example, Carrasco (2003) indicates that
society opens the lower door to the gypsies in moments of prosperity, but on the
other hand in moments of crisis it limits their entrance. And, although they live in
many different ways, they are associated with a position of historical marginality that
has been building a very concrete social image for them, charged with the
aforementioned negative prejudices that lead them to labor difficulties and seek jobs
in which they do not find as much competition and in which they are not rejected
(Garriga, Carrasco and Domínguez, 2000).
The Gypsy People (Pueblo Rom, which we could translate as People of Free
Women and Men) are originally from the Punjab area, a border territory between
northwest India and Pakistan (Caselles and Romero, 2019). Caselles and Romero
indicate that their first migratory movements most probably took place at the
beginning of the third century, after different invasions (by the Huns, Arabs and
Turks) and the Persian colonization of that territory.
The first Gypsy groups that discovered Europe were in the 14th and 15th centuries,
and Europe in turn discovered them with a mixture of amazement and
misunderstanding (Liégeois, 1994). This group was given different names
depending on where they came from: like Tsiganes in France, Zigeuner in Germany,
etc (Liégeois, 1994, pag.18).
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Figure 1: This image represents the first gypsy camp in Central Europe.
Photo taken from: http://www.bergerault-univtours.fr/bergerault2001/CCexam/

In Spain, the first gypsies arrived through the Pyrenees according to a document
that places them in this territory on January 12, 1425. But it is further said that they
entered from Africa by crossing the Strait of Gibraltar during the 15th century but
were scatter throughout the autonomous community of Andalusia (Santiago,1997).
The first stage in which they were in Spain is called the Idyllic Period, which lasted
from 1425 to 1499. When they presented themselves as pilgrims to Santiago de
Compostela, they were welcomed without any problems. Alfonso V of Aragon (13961458) authorized "Don Juan, of Egypt Minor" to move for three months through the
kingdoms of the Crown of Aragó with privileged conditions: well treated, welcomed
and with unlimited access for any town or city in the area (Garriga, Carrasco and
Domínguez, 2000; see also Caselles and Romero, 2019). However, this was not
always the case, as they later found themselves persecuted, obliged to integrate
and settle, offered to assimilate... (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020).
In the second phase or period of expulsion (1499-1633) mentioned by Santiago
(1997), all people who thought or behaved differently from what was considered
correct from the majority perspective (highly influenced by the rulers) had to leave
the territory or change their way of behaving, thinking, dressing. For this reason, the
gypsies were persecuted until they were expelled. Later, they were accused by the
entire population of being thieves and untrustworthy. From that moment on, many
prejudices and speculations about the Gypsies became widespread and
consolidated.
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From 1633 to 1783 it was a stage of integration for those who had been previously
expelled and rejected. Felipe IV decided to welcome gypsies as long as they
adapted to the majority culture. Little by little, the gypsies began to be Spanish
citizens with rights and freedom of opinion if they behaved as the rest of the nongypsy population did. However, it is also true that the degree of demand regarding
the adaptation to the majority culture, became more flexible. With time, the Gypsies
lived without any kind of restriction due to the fact of being a Gypsy and settled in
different cities. And, in fact, in the last stage, the gypsies were recognized as citizens
with full rights (Santiago, 1997).

Figure 2: This is the time when the gypsies began to leave India to find other places to live.
Photo taken from: http://esmateria.com/2012/12/06/los-gitanos-salieron-del-norte-deindia-hace-1-500-anos-en-una-sola-oleada/#prettyPhoto

Demographically, the Gypsy population is the largest ethnic minority within the
European Union, with an estimated 10-12 million people. Their presence is more
significant in Central and Eastern Europe (in countries such as Hungary, Slovakia,
Bulgaria and Romania they represent between 7% and 10% of the total population)
than in the Eastern and Mediterranean area (where the largest representation is
found in the United Kingdom, Portugal, France, Greece and Spain, with estimated

8

percentages between 0.3% and 1.6%, respectively)1. The gypsy communities have
different characteristics depending on the place or country in which they are settled.
For this reason, treating the gypsy population as a homogeneous and uniform unit
would introduce a bias that would be difficult to overcome. From this point of view,
although they may seem synonymous, it seems more reasonable to call the ethnic
group "gypsy people" and the human groups of this ethnic group living in the same
territory as "gypsy communities" (Haz, Andreu, Hernández, Guerrero, Romero y
Abellán, 2019).
In absolute numbers, the Ministry of Health, Social Services and Equality (2014)
takes as a reference the estimate of the European institutions to indicate that the
gypsy population in Spain is between 725,000 and 750,000 people. Other sources
show wider variations: between 570,000 and 1,100,000 people (Laparra and
García, 2011a), and between 800,000 and 1.5 million people (Damonti and Arza,
2014). The oscillations between some estimates and others occur, as indicated by
Has et alii (2019), due to the difficulty of finding reliable and current data on the
gypsy collective. This fact does not allow a complete understanding of their social
situation. Ethical-legal aspects related to protection against discrimination do not
allow the elaboration of censuses that collect the demographic structure, the
composition of households, their location and the quantification of these
communities. As a result, only approximate figures on the number of people
belonging to this group are available today.
In any case, where there seems to be a certain consensus is in characterizing the
gypsy community as a young population (one third of it would be under 16 years
old) with birth rates higher than the rest of the Spanish population (Laparra, 2011b),
and which has increased significantly in recent years ⎯ especially from 2002⎯ as a
result of the arrival of Roma people from Eastern Europe (Ministry of Health, Social
Services and Equality, 2014).2

1

Information available from the Council of Europe: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14249_en.htm
2
Although, as pointed out by the Ministry itself, these are difficult to quantify, given the lack of records
that catalogue foreigners according to their ethnicity.
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Taking into account the diversity within this community, and the fact that situations
of social disadvantage cannot be generalized for all its members, a contact with the
existing research on the subject allows to point out, from the beginning, precarious
living conditions that affect a very important part of this minority within the framework
of European countries. Although progress has been made largely due to the
universalization of part of the public services, the problems clearly persist in terms
of inequality in this group, becoming visible from the moment the data obtained for
the gypsy and non-gypsy population in various areas of daily life are compared. In
general terms, the results presented show substantial differences to the detriment
of the gypsy population, which obtains lower standards than the rest of its European
fellow citizens (Directorate-General of Justice of the European Union, 2012).
This work intends to focus on this people, sometimes forgotten, sometimes
mistreated, and often kept or segregated from society. Knowing in depth their
history, who they are, how they live... and getting closer to those who live in one of
the best known neighborhoods of Lleida (La Mariola) where an important part of the
gypsies of the city live are the main motivations of focusing the following pages on
them, while also talking about us. In a synthetic way, the objectives of this work are:
•

To know the perception that the population of Lleida has of the district of La
Mariola and of the gypsies. And to deepen in different subjects like: their labor
situation, residential, educational..., their culture, the relation between
gypsies and non gypsies.

•

To define and to contrast the perceptions that exists with respect to the
district, their situation and their strengths and weaknesses from information
contributed by the gypsy population resident in La Mariola and by the
professionals of the administrations that work in him.

•

To propose social, cultural, economic, urbanistic, educational actions... to
improve the neighborhood and the situation of the people (especially the
gypsies) who live there from the information obtained from the respondents
and the interviewees.
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The objectives must allow for the verification or falsification of the working
hypothesis developed and present at all times. Specifically, we start from the idea
that the gypsy community of the La Mariola district suffers from a double stigma,
that of being a gypsy (which even today implies carrying a negative image for nongypsies) and living in a district that has generally been associated with
socioeconomic positions in a situation of risk, with under- and over-occupied social
housing, with social conflict, etc. In spite of this double stigma, we believe that
neither the gypsies nor La Mariola respond completely to this profile, nor living in
this neighborhood is satisfactory for them and even a reason for pride since it allows
for a fluid and frequent intra-ethnic social relationship.
These objectives, as will be presented, are intended to materialize from a theoretical
basis plus an empirical work (which will complement quantitative and qualitative
research methodology) conducted in the city of Lleida. The theoretical part, made
from the reading of bibliography and documentation, will develop the themes of the
identity and the gypsy culture and the socioeconomic situation (work, residential and
educational).
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THEORETICAL PART.

2.

EVOLUTION

AND

CULTURAL-IDENTITY,

SOCIOECONOMIC

AND

EDUCATIONAL SITUATION OF THE GYPSIES.
The gypsies are a differentiated ethnic minority who have suffered profound
changes and adaptations (Garriga, Carrasco and Domínguez, 2000). For Teresa
San Román (1994), the gypsy cultural tradition incorporates concrete cultural
contents and implies a resistant and durable identity in time. The anthropologist
Teresa San Román (2003) states that it is a culture that, although endowed with a
certain imprecision, is capable of surviving in very different social contexts and of
adapting without ceasing to be itself. A culture that is capable of adapting to social,
cultural and economic circumstances. Of course, always adding its own cultural
identity features to prevent them from being lost or forgotten. To be more precise,
they have their own characteristics at the level of social and cultural organization
(Garriga and Carrasco, 2003) and the capacity to adapt culturally and occupationally
to different geographical, social and political environments with ease (Gamella,
2000). Between generations there have been small changes in the culture of this
ethnic group and today young people have taken other ideas and are making a
difference from their parents (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020).
If we ask society how they see this group, they would tell us that they have a strange
language, clothing, customs and habits, ornaments, accompanied by horses and
booksellers, music and dances; penitent Christians, but witches and wizards (San
Román, 1994). Ayuste and Payà (2004) indicate that one of the great problems of
the gypsy culture is its invisibility in front of society fearing the loss of their cultural
identity, the devaluation of their achievements and their cultural contributions to the
Spanish population.
Social science research has also been concerned with understanding the Gypsy
people, although it is common to indicate that it should have been done more. And
it is also general to take into account the issue of gypsy culture and identity and their
socio-economic and educational situation which will be briefly analysed.
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2.1. The cultural and identity change.
The culture and identity is the main agglutinating nexus of the gypsy people, even
at an international level, since beyond nationalities they are recognized, they feel
close (...) they identify and recognize themselves as members of the same
collective. In fact, although at the present time the gypsies are experiencing an
important process of change, there are cultural elements in force and operative that
give cultural coherence to this ethnic group (Ardèvol 1986): the idea of common
origin, the nomadic tradition, the language, the internal cohesion and the distinction
from non-gypsy, the social organization based on kinship, the opposition and
independence of kinship groups, the dispersion of lineage throughout the territory,
the traditionally defined territoriality, the daily functions of the extended family
(mainly economic), the important proportion of marginal employment and the lack
of economic autonomy, the differentiation and social inequality by gender and the
funeral rituals (see also Liégeois 1988; 1994).
Also for Garriga, Carrasco and Domínguez (2000) different factors make them feel
close, participating in something common: the historical origins that they imagine
and explain as common, the language (caló, romanó, romaní...), the values (the
family, the honor, the respect to the elders...) and the cultural practices. A culture
and identity that wants to endure over time, although it has adapted to social and
cultural changes without losing its differences. All this makes them have a shared
identity, which leads them to be called an ethnic minority. A minority no longer
because they are few, even if that were the case, but mainly because of their
subordinate position of power.
Other relevant aspects mentioned by Garriga, Carrasco and Domínguez (2000)
have to do with:
- Language.
- The values (family, honor, respect...).
- The cultural practices.
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The language.
One of the most remarkable cultural features is Romanó - their own language -.
Romanó is one of the oldest languages in existence, but today they lack the means
to teach it to children (Santiago, 1997). According to Gamella (2011) the official
language of the gypsy community is Romanó and gives much relevance to their
culture, as it is one of the points that unite this community more. For years, given
the migrant and nomadic nature of the Gypsy people, their language was influenced
by many other languages such as Armenian, Greek, Romanian, among others.
In Spain, as a result of the coexistence of the Romanó and the Spanish languages,
the caló emerged, which is currently in regression and in clear danger of extinction
(Jiménez González, 2009). For Jiménez González, if every language has
communication as its fundamental mission, caló has long ceased to be useful in this
respect and today serves basically to identify oneself as a gypsy to another gypsy.
Now, it is no longer a mixed or para-romaniac language, but a form of expression
that incorporates a strong sense of identity. The most important thing that is
expressed in caló is the cultural difference, ethnic if you like, of a group that
continues to recognize itself as different without it being easy to specify the
foundations of that difference, which are usually more lived than reasoned, more
existential than systematic, more implicit in action than explicit in the discourses,
norms and conceptions that, in addition, are being radically rethought in the last
decades (Gamella; Fernández; Nieto & Adiego 2011).
For Gamella, Fernández, Nieto and Adiego, what remains of the caló, therefore, is
a linguistic remainder that functions as a sub-language or part of a gypsy speech
that is not a unique dialect either: gypsies usually speak the Spanish (or Catalan,
Galician or Basque) of the region where they live; that is, the same one spoken by
their immediate neighbors. In the use of these languages, nevertheless, many gypsy
groups may have conserved or developed some elements of their own: certain
intonation (that is often exaggerated in the mockery), as well as expressions that
are already used less among the majority although they can be traced to a past
Spanish, since also in this gypsies and gypsies tend to be more "conservative".
Some of these elements are shared in a variable way by gypsy groups all over Spain
14

and even all over the peninsula and correspond to peculiarities of their social life
and culture.
Especially among older people, there is interest in teaching and transmitting to their
children and grandchildren how to speak and write in this language so that it can
last over time (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020). The problem is that very
few people, really know how to write and teach it to their families and its revitalization
is a long-term project. The result of a project like this would be revealed only in future
generations and will depend on a decisive way, from the active participation of the
gypsy population itself (Krinková & Buzek 2020). Nor do schools collaborate in the
teaching of the caló language, since in few cases do they incorporate the teaching
of this language in the classroom or in an extracurricular way. For example, in
Catalonia, the caló language and the gypsy culture are not very present in schools.
Only 0.6% teach the Caló language and 3.1% teach Gypsy culture. It is always an
extracurricular activity, but within the school (Garreta & Llevot 2020).
Values (family, honor, respect...).
The history of discrimination of the Gypsy People and the creation of a gypsy identity
from the majority society has motivated the creation of an identity of resistance in
which the family becomes the fundamental element of the gypsy and the gypsy and
in the adoption of a series of values and customs that make up what has been called
the gypsy culture (Giménez, Comas & Carballo 2019). But, for Giménez, Comas &
Carballo, these values and customs are influenced by the environment and the
territory, the gypsies and the gypsy women who have adapted to them have
developed, even starting from a common base like the origin, the history and the
language, a different way of showing them and carrying them out. That is why there
is not just one way of being a gypsy, but a diversity of ways of being a gypsy that,
from the gypsy perspective of understanding the world and from what gypsy families
teach, generate a feeling of belonging to the same people and of solidarity and
recognition of one another.
"Being a gypsy" above all is the love and esteem they have and feel towards the
family, as well as honor and honesty (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020).
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Carrasco's text (2003), centered on "Los gitanos de Badalona", explains that they
have created a system of values and customs of their own and to which they adhere
as part of their identity.
"La cultura gitana tiene unos rasgos característicos que la hacen única y
diferente del resto de culturas que conviven en nuestra sociedad. Aunque la
riqueza y diversidad cultural de esta comunidad es muy amplia, los valores y
costumbres principales más importantes de la cultura gitana son los
siguientes: el valor de la familia y el amor por ella; el honor y la honradez; el
matrimonio y la tradición del pañuelo; la existencia de unos roles familiares
muy marcados; la protección de la mujer gitana; el respeto hacia las personas
mayores; el patriarcado, tanto dentro de la familia como en el seno de la
comunidad; la unión y la solidaridad entre el pueblo gitano, y, finalmente, la
importancia del duelo " (Garreta, Iglesias, Macià y Llevot, 2020, pag.21).
For the gypsy community the concept of "family" is extensive referring more to
parents and siblings. It would include close relatives such as grandparents, uncles,
aunts, cousins (...) in a more general way. Most live in groups to stabilize as close
as possible to their family as they tend to live in the same neighborhood. (Laparra,
2007). The gypsy population tends to remain in the neighborhoods where they have
resided stably for years, in fact 70% are concentrated in neighborhoods where they
have resided for more than 30 years (Marín, 2019).
Years ago, they were characterized by having a very large (with many members
and strong ties) and united family. In the 21st century they also give it a lot of
importance, but they no longer have so many children, and the relationship between
family members is still strong (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020). Mostly the
most common family form among this group is the "nuclear" one (a father, a mother
and sons or daughters). There is also the more traditional family form which is the
"extended family" - with different family nuclei, not just one in the house - but
nowadays it is in decline. However, as we have indicated, it continues to give a lot
of importance to the extended family circle since they consider them to be the pillars
of life because in case of any problem they can turn to them (Campos, Cardiel,
García, Laparra, Del Pozo and Legal 2007). This makes them interested and they
usually tend to live physically close, even if they do not share a home. As Teresa
San Román (1994, also cited in García 2006, p. 26) explains in the following
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fragment, many of the Gypsies share much of their lives with their distant and close
relatives:
“Yo distinguiría entre cuatro tipos de realidades sociales diferentes para poder
hablar tanto de unas formas como de otras. La agrupación vecinal implicaría
el total de los habitantes de un barrio, cuando este tiene algún tipo de
limitación física, o identitaria o, en su defecto, administrativa. [...]. En segundo
lugar, y hablando ya de gitanos solamente, el patrigrupo o comunidad local de
parientes, puede estar formado por una sola familia extensa, en cuyo caso se
funden en un solo grupo, más propiamente descrito como patrigrupo, tal como
lo define Murdock. En otras ocasiones se trata de una comunidad más amplia
que agrupa a varias familias extensas (encabezadas por lo general por un
grupo de hermanos) unidas patrilinealmente e incluso a otros adláteres, sean
familias o individuos. Sea como fuere, siempre mantiene relaciones con otros
patrigrupos, en especial por sus núcleos patrilineales o bien por vínculos
matrimoniales. En tercer lugar, llamaría grupo domestico a las familias
individuales, nucleares o extensas, que realizan las tareas principales de la
reproducción social en su seno, ayudándose y cooperando en todos los
niveles de la vida social. Por ultimo, llamaría techo a la persona o la familia o
las personas o las familias que duermen, lavan y cocinan en una misma
vivienda. No necesariamente todos comen en ella. Alguno puede comer
siempre en casa del abuelo o puede que la suegra viuda que vive al lado
venga a casa a comer. El techo acoge normalmente a una familia nuclear por
sí sola o, a veces, con alguna persona anciana emparentada y sólo en algunas
condiciones encontramos más de una familia elemental conviviendo bajo un
techo. (...) La importancia de la familia nuclear entre los gitanos es sólo
relativa. La mayor parte de las actividades y decisiones se desarrollan en el
grupo doméstico y, a otro nivel, en el patrigrupo en el que están incluidas, y la
vida económica carece de sentido vista sólo desde el interior de un techo. Las
únicas excepciones son las familias nucleares que viven separadas de los
demás parientes. (...)” (San Román, 1994, 123-124).
Another of the characteristics of the gypsy culture is the respect to the older people
(grandparents, uncles or patriarchs, older siblings or parents) since they have more
authority and experience than the young people. In fact, when they have to talk to
them, they show admiration and fascination and address them with a formal
vocabulary (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020). Several authors mention
that Gypsies maintain very traditional gender roles. For Gamella (2000), in many
cases gypsy women live a situation of institutional subordination that is more
accentuated than that of the non-gypsy women. This is due to the set of cultural
systems and strategies that relegate them and limit their options, desires and
interests. However, it also indicates that Spanish gypsy people are heterogeneous
and, therefore, there are diverse situations. On the other hand, in the book published
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by Garreta, Iglesias, Macià and Llevot in 2020, it is presented how in Lleida years
ago after the wedding, some very marked roles were established in the family: the
woman takes care of the children, also of the tasks carried out in the daily life at
home such as cleaning the dust, the clothes, sweeping and she was the companion
of the husband. On the other hand, men must go to work in their jobs to be able to
take economic incomes so that the whole family can survive. But today the roles
have been changing and women have begun to enter the world of work as they are
not very much in agreement with the roles that were traditionally attributed to them.
Some women are trying to study and seek a stable future to support themselves,
without depending on anyone. It is also true that many do not finish their compulsory
studies due to family issues, lack of motivation... Teenage girls are very protected
by their families and are deprived of many activities that are standardized in society,
although now they have more freedom and autonomy than years ago. Nowadays
men "help" more at home by sharing the tasks among the family and also take care
of the children since it is not only a woman's task, but also the couples. Men have a
lot of respect for women and consider them a pillar of the family and in most homes,
they are relevant when important decisions have to be take. Furthermore, as
indicated by Sordé (2006), gypsy women are increasingly gaining positions in the
world of civil representation and social organization by leading associations and
projects. However, the commitment to improve their training remains a challenge.
The importance of the family is the same as that given to death and illness. In fact,
for example, the accompaniment of the hospitalized patient is lived in community
(Badia, Marcos & Aguarrón 2015). For Badia, Marcos and Aguarrón the tradition
makes the presence of the family and friends in the hospital obligatory, giving
support and knowing the state of the patient. This means that there is a rejection of
them (because of the noise, the fear of possible aggressions to the health personnel,
etc.), although at present they are aware of the rules of the hospitals and they modify
their habits, thus avoiding the breach of these rules.
When a Gypsy person is sick or dies, it is important to show respect to the family,
as it is a very hard and difficult process. The deceased are dismissed depending on
their religion, but most are very dynamic, entertaining and above all they invest a lot
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of time singing prayers, songs...3, especially among the evangelicals, also called the
cult.
Among the Gypsies, Pentecostal evangelism has developed considerably over the
years and this has its relevance in their relationships and in the values they maintain
and transmit to the new generations. According to J.P. Liégeois (1994), there has
been a growth in the Gypsy Pentecostal movement - Evangelical Church - which
brings people together regardless of the traditional division into different groups and
which is a motor for transformation. Jordán Pemán (1990) indicates that the
beginnings of the movement in Spain are highlighted by the figure of Mr. Claudio
Salazar, who had taken an interest in the movement in France and who in 1963
organized the first evangelical meetings in Balaguer (Lleida). The fruits did not take
long to arrive, and in 1967 they were spread - silently, since there was no religious
freedom - through Alicante, León and Bilbao with the recognition in 1969 of the
Spanish Evangelical Gypsy Movement, a phase of growing expansion began. Since
those years, the growth of evangelism among the gypsies is remarkable and its
roots in the gypsy community come mainly from the fact that it is a less rigid
institution than the Catholic Church; the pastors are married and are closer to their
community; the meetings are daily, moving, noisy ... with the "not very respectful"
presence and participation of the whole community; and it is reduced to the Bible
and its interpretation (Iribarren 1991).
Marginalization from the rest of society becomes a force for internal cohesion. There
is a pride in belonging to the collective, since they feel chosen by Christ to spread
the message. Worship leaves them free to follow their own traditions and makes
them compatible with tradition, in most cases. The healings are one of the main
attractions for the gypsy, but there are also other charismatic aspects: visions,
prophecies, divinations... That is to say, it is a space of socialization and relationship
and resocialization of not suitable conducts (Jordán Pemán 1990).
For Canton (2003), the new ethnic-religious gypsy groups have been experiencing
an extraordinary dynamism, although with ups and downs, for more than twenty

3

https://mujerygitana.wordpress.com/2018/05/15/que-significa-ser-gitano/
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years. And he considers that they could be indirectly contributing to the process of
"modernization" and "integration" in the majority society, through the constant
encouragement of literacy, the rejection of criminal modes of subsistence, theft and
deception, the change of patterns in terms of personal care, image management,
hygiene. Manuela Cantón states that this trend would be at least as important as
the one that leads to reinforce the feeling of belonging to a group with a unique
history and culture, or to claim the gypsy ethnic identity which, by the way, does not
have to be inevitably linked to crime, drugs, hunger, school absenteeism, isolation
and stigma, but to a sense of belonging that is not lost but reinforced within the new
religious groups.
In a subsequent work, Cantón (2018) states that Romany Pentecostalism in Spain
has been a rapidly growing organic, self-managed and participatory movement that
has contributed to redesigning the traditional hierarchies of prestige, internal
leadership processes, relations among Gypsies and with non-Gypsy society, with
social workers, community mediators and with public administrations. For the
anthropologist, it should not be interpreted as an organized attempt to supplant
traditional Gypsy authority by the young generations of evangelical pastors. In fact,
these pastors were for decades exposed to the hostility of unconverted Gypsies and
respected old Gypsies themselves. For Canton the demographic and political
reality, as well as a decline of traditional gerontocracy authority is what helps to
understand the growing protagonism of young pastors, their role as mediators in
conflicts and respect for evangelical ministers in neighbourhoods where there are
congregations.
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2.2. The socioeconomic situation.
Due to the scarcity and precariousness of alternatives, the strategies of the gypsies
are, in general, of adaptation and survival (Garriga, Carrasco and Domínguez,
2000). This group, along with other ethnic minorities and social groups tend to
receive less reward for their work (Sway 1984) and are able to develop a submerged
economy as an alternative to exploitation. In other words, this ethnic group is a
candidate for possible exploitation, but the Gypsies try to avoid it by looking for
alternative jobs in order to have a better future. They have qualities (union, flexibility,
cooperation...) that make them competitive in the labor niches not common for the
rest of the population (Garreta and Llevot, 2007).
The economic survival of the gypsies is closely linked to cultural survival. The
development of the business group, highly flexible and adaptable, the confidence in
family work, interethnic cooperation and hard work make them competitive. The
adaptation to the hostile circumstances has forced them to develop a high degree
of flexibility from which five strategies have resulted: nomadism; exploitation of
resources considered useless to the rest of society; indistinction of work by gender;
lack of age barriers to work; multiple employment (Sway 1984).
1. Nomadism. The trip, besides having a social function, has another economic
one - search for clients, products, follow up of the temporality of the job offer.
This journey has been modified by motorization, which has allowed longer
and faster journeys. Nomadism occurs mainly due to the exploitation of
possibilities and services in new markets. These economic opportunities are
occasional and seasonal, which has helped to distinguish, for example,
between winter and summer activities (in the case of Los Angeles, they could
be dedicated to dubbing films from the west during the winter, and
harvesting, animation or quincunxes in the summer.
2. The exploitation of available resources. Their efforts to make a living in
unfavorable circumstances have led them to exploit tasks that are despised
by the majority - gathering forest fruits, snails... They show their ingenuity in
producing goods from what others consider useless, while using the family
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as a unit of work allows them to reduce costs. Another aspect of this
exploitation of available resources is the search for social benefits granted
by the welfare state -such as grants, scholarships among others.
3. Avoiding rigid distinction by gender. The collective has learned that there are
tasks that one gender can do better than the other. Consequently, they do
not dominate cultural positions in the assignment of tasks, but only depend
on their final success.
4. Avoiding age barriers. All members must contribute to economic success
according to age. The young and the old enjoy the benefits of others, but
they must also cooperate. Children spend many hours accompanying adults.
In this way, they learn a trade while training themselves not to be cheated,
to negotiate and to act in a market situation. Children, for example, can be
skilled in certain tasks and will therefore take care of them. It is also true that
this child labor generates numerous complaints from school agents teachers, directors, inspectors -, who do not take into account this economic
use of children, because of the absenteeism it causes.
5. Multi-employment. Gypsies do not only depend on one job; many of the jobs
they do are seasonal, marginal and precarious, which leads them to seek
different occupations in order to achieve a more secure work situation. The
diversity of occupations has allowed them to survive in difficult economic
circumstances.
Gypsies traditionally worked in totally different places from marginal and illegal to
normalized and integrated into society (San Román 1994). The problem with the
latest work is that in periods of crisis, the spaces where they can work are scarce
and limited (Liégeois 1994). And the gypsies cannot risk repeating that after they
were introduced to the world of the union trades the freedom of trade and
association of industrialization was expelled from the new labor market (Garriga,
Carrasco and Domínguez, 2000). In fact, the expulsion of salaried jobs has
contributed to their current labor profile. For Teresa San Román (1994), the crisis
that occurred during the second half of the 1970's caused many gypsy salaried
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workers in Spain to lose their jobs. During those years, a conflict was created with
the "payos pobres" due to the competitiveness and the lack of activities that were
marginalized. Faced with this situation, crime and mendicancy rose. In the 1990s,
the Gypsy population reaffirmed the image that they did not work in the same
occupations as the rest of the population and that they were not workers since they
rejected the precarious jobs offered to them.
According to the article published by Garreta and Llevot (2007), the economic
activities of the last two decades of the gypsies are varied and variable. This means
that there are multiple activities carried out by the same person and, also, that they
are changing in time. There are activities that over the years have been
disappearing, while new ones have been created. Also, depending on the place
where they reside, different occupations are observed. For Sanchez and Fernandez
(2011), the Gypsy population in Spain is mostly located in a framework of
unprotected labor activity characterized by the difficulty of access to social rights
and, therefore, at high risk of vulnerability and quite outside the formal labor
markets. This does not mean that they do not work and do so from a very young
age to an older age.
According to Sánchez and Fernández, the activity and employment rate of the gypsy
community is higher than that of the population as a whole, reflecting the high
participation of gypsies in the productive environment and, therefore, in the Spanish
economy. The gypsy population generally enters the labor market earlier and leaves
it later but entering the labor market early may have meant not investing in education
and this low investment in education very often means taking on low-skilled jobs,
often in the informal economy, with low pay and precarious working conditions. For
the aforementioned authors, the characteristic that best defines the labor situation
of

the

Spanish

gypsy

population

is

underemployment

or

precarious

underemployment. The data lead them to the conclusion that the gypsy community
focuses in many cases on unregulated economic activities, which was the standard
labor relationship model, and therefore without the social rights that are derived from
the rest of the activities. An economic model of family support is followed, but as an
unprotected labor activity. For example, self-employed gypsy workers - four out of
ten -, would not be contributing to Social Security, with the implications of difficulty
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in accessing certain benefits, especially in the future, that this implies and the risks
of vulnerability.
Ana Belén Fernández Casado (2019) carries out an analysis of the labour evolution
of the Gypsy population in Spain and concludes that there exists a labour
segregation between the gypsy and non-gypsy population and a situation of
precariousness and underemployment of the gypsies - situation in which gypsy
women are even worse off -. It shows that experts agree that little by little the
employment of the gypsy population is improving, but it continues to be conditioned
by the low academic and training level of young gypsies. This level of training means
that in many cases they continue to occupy marginal and precarious jobs and
actions are recommended to improve qualifications in order to overcome this
dynamic that often places them in exclusion.
Another relevant question is the situation of the gypsy population in relation to
housing. Aurelio Cebrián (1992) presents housing - environment and characteristics
- as one of the fundamental factors of their lack of integration in the nineties. In this
way, the spatial location in suburban and peripheral areas, the avoidance of the
proximity of gypsy families by the "payos", the over-occupation of their homes,
would be some of the defining factors of their situation. But the work of Marín (2019),
who carries out a bibliographical compilation on the housing situation of the gypsy
population in Spain, shows that 90% of them live in standardized housing (in blocks
of apartments, 62.7%, or independent houses, 28.6%). Since 2007 there has been
an improvement in their residential situation, and there has been a reduction in
substandard housing. Although there is still very deteriorated housing - substandard
housing such as barracks and shacks. His work refers to the fact that the National
Strategy for the Social Inclusion of the Gypsy population 2012-2020, which has as
one of its objectives the eradication of shantyism and substandard housing, would
have achieved this objective. At present, the substandard housing that still exists is
usually found in segregated neighborhoods or settlements located outside the
municipality and are mainly occupied by Gypsies of Portuguese and Eastern
European origin. The Spanish gypsy population has greatly reduced its presence in
this profile of neighborhoods and housing.
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2.3. Education and the gypsy people.
The European Union Agency for Fundamental Rights (2014) carried out an
extensive study in 11 European Union countries with gypsy and non-gypsy
populations that identified four main problems in the area of gypsy education: low
literacy rate, high dropout rates before the end of secondary education, high risk of
school segregation and low presence at the pre-school level. Concrete data
provided state that 14% of gypsy children of school age were not linked to school,
representing a 3% among the non-gypsy school population. Obviously, these data
vary according to the countries: Greece (43%); Romania (22%); Bulgaria, France,
Portugal and Italy (between 11% and 14%); Spain, Slovakia, Czech Republic,
Poland and Hungary (between 5% and 7%).
The traditional gypsy culture values education very much, although on the other
hand it considers it of little use for the childhood of its group. The base of the
knowledge in the gypsy world is given by the age, by which one learns (Ardèvol
1986). In the gypsy collective, the time for professional training outside the family
has not yet arrived (Liégeois 1994). The educational deficiency and the
precariousness of the incorporation of the children into the world of work, born of
the family need, has gone against the formation of the collective. Many deficiencies
arise from this, such as the development of very primary labor activities, the lack of
institutional coverage and the need to obtain resources by illegal means. (Cebrián
1992). Society considers education to be relevant because it develops many skills,
enhances a democratic and inclusive society, cultural diversity to avoid social and
cultural discrimination based on skin color, gender, among others. (Rodríguez,
2009). But the schooling of the gypsy people, according to Laparra (2007), is very
degraded after many centuries of denying certain refusal of the majority societies.
In Spain, from the 50's, 60's, people of gypsy origin started to settle in cities. They
also started a sedentary life where they found school as a new way out since some
time ago, they did not have it as a possibility. This means that schooling started
three or four generations ago and is becoming more and more relevant in the life of
the gypsies (Sánchez Aroca, 2005).
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In Spain, from the 1970s to the present day, various actions have been carried out
to incorporate gypsy students into the educational system. Specifically, in
compulsory education, they have moved between segregation and assimilation until
recently when discourses and policies bet on inclusion (see: Fernández Enguita
1996; Parra, Álvarez and Gamella 2017). In fact, the education of young gypsies
has been mainly due to (Fernández Enguita 1996) rehousing policies, integration
salaries and the closure of bridge schools. The result is that the approaches of the
gypsies to the school more than on their own is going to be integrated in, the non
gypsy world is due to the insistence of the authorities and to subordinate the
escolarization to the access to other assets, services and transfers of public origin.
"El factor más obvio ha sido y es el salario social, pues para recibirlo es
necesaria la firma de un contrato que especifica la contrapartida obligatoria de
enviar a los niños a la escuela. La familia gitana marginal acepta en esas
circunstancias enviarlos porque no tiene otro remedio, porque es cordialmente
acosada para ello, porque cabe en su idea de como ganarse la vida que los
niños representan ante el mundo payo el sainete de la conversión a la cultura
oficial, porque se encuentra ya en una situación de degradación que la lleva a
claudicar en la defensa de su particularismo o por cualquier combinación de
los factores citados, además de por otros dos motivos que nada tienen que
ver con la circunstancia particular de ser beneficiarios del salario social: para
que aprendan a leer, escribir y contar y, por qué no, para que conozcan un
poco del mundo con el que deberán convivir, en el peor de los casos
parasitando" (Fernández Enguita 1996: 86).
Fernandez Enguita himself observes that all these facts do not mean that
absenteeism is not encouraged or that children are not taken out of school as
needed. More indirectly, relocation policies lead to an identical dynamic through the
control of "censuses" conducted by social workers to choose the families to be
housed; again, the obligation to take children to school is insisted upon (Fernández
Enguita 1996). Another reason considered the most important for the increase of
the gypsy presence in the school, would be the suppression of the bridge schools
(schools frequented only by gypsy students), which hid the reality of the gypsy
school situation from the gypsies. This fact produced an important increase of
gypsies in the "normalized" schools.
The work done in Madrid and Barcelona by Teresa San Román (1984) states that
the appearance and relative increase of instruction and education means, among
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the mentioned group, a greater acculturation and social integration, while illiteracy
is a sign of ethnic isolation. On the other hand, the marginalization, the permanence
in some sectors that preserve the gypsy culture and the inexistence of ethnic
relations when they are conflictive only allow the gypsies to close in on themselves.
Already in the 2000's, Gamella (2011) states that most of the children of this ethnic
group have a lower level of education and professional training compared to the rest
of society. There are some who leave their studies before the age of 144 due to
family problems or lack of motivation, but many others try to finish the ESO
(Obligatory Secondary Education) and do a training cycle allowing them to live on
by themselves as soon as possible. The vision that parents have of education due
to past experiences, influences the students a lot as in most cases, it is negative
(Bhopal, 2004). Gypsy families have as an objective that their sons and daughters
are able to study and in the future promote themselves. But the distrust towards the
educational system produces contradictions in them and also the fact that the
majority of gypsy people who have a higher education do not have a prestigious
profession (Sánchez Aroca, 2005). For this reason, very few go to university or have
higher education, but today this fact is changing and more are obtaining university
degrees (see: Abajo and Carrasco 2004; Padilla, González and Soria 2017). The
fact that the parents do not have studies makes it difficult for the children to value
them more and know the importance they will have in the future. In addition, the
collaboration of the children in the work that their families do, also affects the
possibility of following the schooling completely and not doing so, the continuity is
faced with barriers that are more and more difficult to overcome.

4
Most school dropouts occur before the age of 14, especially in girls (Sánchez Aroca, 2005). Girls
leave school with the purpose of helping a family member who suffers from an illness or is older, to
be a housewife or to do precarious work. In the talk given virtually by Silvia Agüero (May 30, 2020)
explaining what anti-gypsyism was, the beginnings of feminism... she argued that since the boys and
girls whose parents worked in the market selling clothes, accessories, food, utensils... began to work
at six in the morning, it is often very difficult for them to attend school. In addition, from time to time
their classmates discriminate against them for being part of this ethnic group. This act has the effect
of making many people not want to go back to school or high school and leave it. However, when
they are working with their parents, they are learning to sell, calculate prices, and relate to their
customers
and
other
vendors
in
the
market
(see:
https://pretendemosgitanizarelmundo.com/2020/05/25/lantigitanismo-mata-resistencies-des-delfeminisme/).
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According to a study made by Derrington & Kendall (2008), at the high school stage,
there were difficulties in linking and following up all the students of gypsy origin.
Some of the problems were the following: racism (boys and girls suffer from a type
of bulling called racial bulling that is very different between genders), cultural
dissonance (performing tasks outside the school can cause cultural problems), low
expectations (indifference on the part of the teachers due to the lack of attendance
in class)... Because of these causes many gypsy students feel isolated, few
motivated, among others.
In Catalonia, it has been operating for years with plans aimed at the gypsy
population, giving special relevance to education (see Garreta 2003). For example,
the Integral Plan of gypsy Population (Department of Social Welfare and Family
2014 and Department of Employment, Social Affairs and Families 2018) defines the
specific action policies in favor of the gypsy population of Catalonia5 and develops
strategies to implement successful actions in the following areas: education, work,
culture, justice, health, housing, interior, communication media, promotion of
associations and local administrations. Specifically, with regard to the Gypsy
culture, it aims to promote it as part of the Catalan culture, disseminating its values
and its contribution to the culture of Catalonia. As far as the school promotion of the
Gypsy population in Catalonia is concerned, the aim is to facilitate the full schooling
of Gypsy students in the different stages of the educational system of Catalonia
through: preventing, diagnosing and acting early against absenteeism; contributing
to the school success and the social and employment promotion of Gypsy students;
and promoting the visibility and the values of Gypsy culture within the school
curriculum and the life of the center. There are various calls to promote the schooling
of the gypsy population to reduce present and, above all, future inequality. Even
recently (September 2020) with the situation of pandemic, the Group of Gypsy
Entities of the Catalan Countries organized a debate on "The right to an inclusive
and quality education for all: reality and our challenges"6 which concluded the need
to promote an increasingly inclusive education and, especially, work to correct the

5

More
information
in:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveiseducatius/projectes-educatius/comunitat-educativa-entorn/promocio-escolar/
6
See:
http://www.gitanos.cat/wp-content/uploads/2020/10/DEBAT-SOBRE-LA-SITUACIÓEDUCATIVA-3.pdf
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situation of a part of the gypsy population that maintains high rates of school failure
and early dropout in compulsory education.
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3.

LLEIDA, LA MARIOLA NEIGHBOURHOOD AND THE GYPSY PRESENCE.

Lleida is considered to be a multicultural city due to the arrival of people from
different countries of the world for years, especially since the mid-nineties, but also
due to the cultural diversity of its non-immigrant residents (Llevot 2001). The gypsies
would be the community that has traditionally been perceived as culturally different,
and that has made relevant contributions to the social and cultural life of the city,
especially in the field of music.
The city of Lleida, capital of the Segrià region, has a population of 138,956
inhabitants (in 2019).
Table 1. General data of the location and population of the city of Lleida.
Population (2019)

138.956

Surface area (km2)

212,30

Altitude (m)

155

Length (º)

0,625911

Latitude (º)

41,619186
Source: IDescat. https://www.idescat.cat/emex/?id=251207&lang=es

The city, according to La Paeria (city council) of Lleida7, is distributed in 12 districts:
Centre Històric, Cappont, La Bordeta, Magraners, Pardinyes, Balàfia, Secà de Sant
Pere, Zona Alta-Camp d'Esports-Fleming, La Mariola, Ciutat Jardí and Rambla de
Ferran - Estació. Specifically, the La Mariola district is defined as a historic district
of the city in which there are numerous blocks of social housing built during the
Franco era. Currently, a rehabilitation process is being carried out, paid for by
Adigsa (Governenent of Catalunya) and expanding towards the Gardeny hill (Turó
de Gardeny).

7

https://www.paeria.es/cat/informacio-general.asp
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Source:

https://eblancooliva.com/2016/09/16/lleida-segun-catastro-a-1-1-2015-por-tamano-y-

fecha/barrio-la-mariola/

The text "La Mariola, desde dentro y desde fuera" written by Juan Manuel Solís
(2017) refers to this neighborhood as one that has traditionally carried a stigma of
marginality. It all started because of the application of neoliberal policies. "The
neighborhood began set up in the 1940s and from that date, there were four phases
of urbanization: 1941, 1952, 1969 and 1974. Here families from rural migration
settled down, mainly from Aragon, but also from Murcia, Castilla León and
Andalusia". But over the years it has deteriorated, having closed many of its stores.
Currently, there are very few stores left, such as some stands, a fruit store and a
small supermarket....8
In the city of Lleida there is a stereotype of people who live in La Mariola, called the
mariolero. The inhabitants try to represent this image by making theirs. One of the
images that the mariolero is the confrontation and the use of violence (to generate

8

https://www.publico.es/sociedad/mariola-barrio-pobre-estigmatizado-lleida.html
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fear in other people). Many people use it when they leave the neighborhood to
defend themselves, but many times it hurts them to have this image.

Source: photograph taken in La Mariola (June 2020)

One of the centres open in the Mariola is El Calidoscopi (that is) dedicated to
working with children and adolescents. Currently, it is helping 35 children, but it also
collaborates with the families in different issues such as literacy. The Mariola-Blocs
Community Development Plan is a strategy to intervene in the social and territorial
environment through the participation of the people of the neighbourhood.
From the "Departament de Benestar Social i Serveis de La Paeria" the Community
Development Plan (PDC) is being made. This plan is a project committed to detect
some situations of vulnerability especially in the older people of the neighbourhood
to avoid feeling alone.
In fact, most of the projects don't end up helping the population very much because
they are auto-referential. They focus more on the different groups to find out what
their needs are. They get more significant results by collaborating with people who
live there as they know the weaknesses of the neighbourhood.
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Changes in la Mariola and its people are unlikely to become true with the only help
and contribution from the outside the neighbourhood.
During the year 2020, a group of children between 14 and 35 have decided to make
a song about their neighbourhood, La Mariola, to send a message to all residents
of Lleida. Being aware of its marginal neighbourhood identity and prejudices, they
aimed to make people change their perspective. They insist repeatedly that if people
do not live there, they cannot give an opinion about it. Also, those who live there say
it is like a town where everyone knows each other and many struggle to have a
better future than their parents.

Source: photograph taken in La Mariola (June 2020)

The gypsy collective has been in Lleida for many years. The image of the
neighbourhood has traditionally been negative and the media relate La Mariola with
poverty and problems such as segregation, marginalization, conflicts that contribute
negatively to their image in the population. The people who live in the Segrià prefer
not to approach this neighbourhood considering it is not part of this city because of
all the rumors and speculations heard for many years.9

9

See, for example: https://www.publico.es/sociedad/mariola-barrio-pobre-estigmatizado-lleida.html
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Two main features distinguish the gypsies among themselves. One of them is the
area where they live, the neighborhood, like for example La Mariola, El Pla de
l'Aigua. And the other is the time they have been living in this city. Some have been
in the place for all their lives, and others have arrived recently. Those who have
been in the place for many years consider that their neighborhood is like a town
since they all know each other and often live together. On the other hand, those who
have recently arrived do not relate so much. A curiosity is that they call each other
"people of the country" and "strangers" depending on how long they have been in
the city.
People who have been around longer, continue with most traditions, promoting them
and teaching them to other generations, as opposed to new ones that have come
much more adapted to today's society (Garreta, Iglesias, Macià and Llevot, 2020).
Many of those who live in La Mariola (district) are of gypsy ethnicity, unaccompanied
minors and people without papers. Mostly, people who cannot afford to buy an
apartment or rent it, so they go to neighbourhoods that are more stigmatized
because the price is lower than in other neighbourhoods.
Another problem people in the neighbourhood complain about is the squatters.
Many people who live there lack the resources to rent an apartment so they settle
down, avoiding paying the rent, electricity, water... and try to live precariously by
having a place to spend the night.
They do ask for help, but that is not enough as many are large families. Some
survive as they can by saving as much as possible, while others sell drugs because
they have no other choice.
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Source: photograph taken in La Mariola (June 2020)
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EMPIRICAL PART

4.

METHODOLOGY AND RESEARCH TECHNIQUES.

Based on the aforementioned theoretical framework, on the gypsy population (its
origin, social, cultural, economic situation...) and its concretion in Lleida and the
district of La Mariola from documents and detected bibliography, an empirical study
is carried out trying to deepen into the current situation of the gypsies that live in the
mentioned district.
The empirical work has been developed in two different phases, one quantitative
and the other qualitative. The quantitative one consists of knowing the image that
exists of La Mariola neighbourhood, as well as of the gypsies who reside in this
neighbourhood. The second phase of the research has a qualitative perspective and
based on in-depth interviews, aims to deepen the point of view of the gypsies on
their situation and that of the neighbourhood, as well as that of professionals and
technicians from the administrations that work in La Mariola.
From the quantitative perspective, a field work based on a questionnaire to the
resident population in the city of Lleida through social networks has been designed.
The survey, which had to be brief given the channel through which it would be sent
to the respondents, consisted of 26 questions, of which four were about the
definition of the respondent (profile) and the rest about the neighbourhood of La
Mariola and the gypsy community.
The questionnaire (found in the annex) was designed on Google Drive, and initially
a presentation of the topic and the proposal was made:
“Hola! Sóc l'Ariadna, estudiant de 1r de Batxillerat i estic fent el treball de
recerca sobre el barri de la Mariola de Lleida. Si és resident a Lleida ciutat i té
un moment, li agrairia que em respongués el següent qüestionari. Gràcies i
acabeu de passar un bon dia!”
The first question focused on knowing the age of the person answering the survey
in order to be able to differentiate between the different age groups of the
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respondents. Next, we asked about gender and whether the person was a member
of the gypsy population and, also, whether he or she was of foreign origin. Beyond
the definition of the profile of the respondent, the questionnaire began with questions
about the Mariola neighbourhood (if they knew it and if they had ever been there)
and the reasons why they had visited it. Subsequently, the questions asked were
intended to collect the opinion of the treatment given to the gypsies in Lleida, the
perception of the neighbourhood of La Mariola (at the urban level, cleanliness,
tranquillity, cultural diversity) and if they would consider buying or renting a house
in this neighbourhood to live). Another block of the questionnaire collects the opinion
about the perception of discrimination that the gypsies of La Mariola can live or are
living with respect to work, presentation or representation in the media, education,
culture and health services. Another block of questions focuses on detecting the
image that residents in Lleida have of gypsy people and the degree of interaction
and relationship with them (real and desired). And a last block of questions (three
specifically) focuses on what actions respondents believe should be taken to
improve the economic, residential and educational situation of gitanos.
The questionnaire was sent through different social networks (mainly Instagram and
WhatsApp) since they are widely used networks with a high potential for distribution.
The process was to request that people living in the city of Lleida answer the
questionnaire, and that it was sent back to their contacts requesting that the survey
be answered as well.
The survey started on July 2nd, 2020 and the information collected was closed on
July 30th, 2020, seeing that the distribution to new respondents and the response
was reduced day by day. In other words, the empirical work consisted of taking
advantage of the diffusion that social networks have. The sample has been selected
by the sweeping system 10 (i.e., trying to get all the people to answer the
questionnaire, obviously conditioned by the initial distribution potential of the survey
that the author of this work had in terms of friendships and personal relationships).
The surveys obtained, considered a success, were a total of 336 incorporating
different ages (from under 15 to over 76) and both men and women, as will be
10

“Sistema de barrido”, in Spanish.
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presented later. Given that it was not possible (due to the pandemic situation) to
carry out the survey in person, which would have made it possible to check that the
sample (n) responded to the profile of the population (N) of residents in the city of
Lleida, we opted for a survey through social networks. However, we made sure that
the responses reached all age groups in order to make it more representative. The
survey was circulating at the same time as the study was started from the qualitative
perspective.
From some of the questions of the questionnaire, we will better define the model
obtained from residents of Lleida city. The answers to the first question ("Quina
edat és la seva?") allow us to define that 9.2% (31 answers) are 15 year old guys,
61% (205) are those aged 16-25 years old, 11.6% (39) are the ones aged 26-50
years old, 15.8% (53) and finally 2.4% (8) are 76 or more years old. It is observed
be that the age group that has responded more, are the young people from 16 to
25 years old, surely influenced by the initial contacts were used to start the sending
of the band and the network of personal relationships, logically with more presence
of this age group. However, the request that are different to other older members
of the family seems to have worked and also a part of the exhibition is over 25
years. The graphic below shows the profile of the surveys according to age:

Next, the question was asked about gender, and women predominated with 61.9%
(a total of 208) of female gender, and the other 36.9% (124) of male gender. In
this question, other answer options will be given with the objective that the
interviewees can be identified in another way. And some of them have changed.
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0.6% (2 respondents) indicates that they are bisexual, 0.3% (1 respondent)
indicates that they are homosexual, and 0.3 (1 respondent) indicates they are nonbinary.

To identify whether there were gypsies among the respondents the given question
wanted to find out if they belonged to the ethnic group ("Pertany a l'ètnia gitana?").
96.7% (325) of the surveys did not belong to this ethnic group and 3.3% (11) stated
that they did.

The next question asked if they were born in a foreign country: "Has nascut a
l'estranger?". Most of the respondents were born in Spain, specifically 92.3% (310
people), whereas 7.8% said they had been born in countries other than the one
they were living in. But not being the percentage of foreign residents of Lleida, it
can be concluded that the survey was represented by people of foreign origin.
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From the qualitative perspective, the second phase of the empirical work focused
on the Mariola neighbourhood. This research perspective is complementary to the
survey and is relevant since it provides the most personal, experiential perspective
of the people with whom one interacts:
“Los estudios cualitativos dan énfasis a la validez de la investigación:
• Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolos hablar
sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos que producen, el
investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo, no filtrado por
conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias.
• Subrayan la validez, frente a los cuantitativos que hacen hincapié́ en la
confiabilidad y reproductividad de la investigación. El estudio cualitativo es una
investigación sistemática y rigurosa, no estandarizada, que controla los datos
que registra. No obstante, al pretender producir estudios válidos del mundo
real no es posible lograr una confiabilidad perfecta.” (Quecedo y Castaño,
2003, p. 8-9).
This methodology from Taylor and Bogdan (1994; see also Quecedo and Castaño,
2003) can be considered inductive (researchers understand and develop concepts
from data patterns, not by collecting data to evaluate hypotheses or preconceived
theories); they follow a flexible research design; they start the investigation with
general questions that are outlined; contexts and social groups are analysed as a
whole, in relation; it takes into account people's past to understand the present; it
takes into consideration the effect that the investigator has on what is being
investigated; it tries to understand and interpret the motivations of individuals and
social groups; the researcher leaves prejudices and interpretations aside trying to
understand the studied situation from the perspective of the people with whom he
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interacts; and it takes into account all views and perspectives although they are a
minority.
“En esta metodología el investigador cualitativo informa con objetividad,
claridad y precisión tanto de sus propias observaciones del mundo social (en
función de sus pretensiones o valores), como de las experiencias de los
demás (con los que vive o con los que trabaja como experto). Explica, o
pretende hacerlo, el origen, desarrollo y efectos de los hechos sociales
seleccionados y de los sujetos reales que los protagonizan, los cuales ofrecen
información sobre sus experiencias, opiniones o valores, en suma sobre las
cualidades de la realidad en la que viven y vivimos, de las experiencias
concretas que resultan significativas para una comunidad, una familia y una
persona. De esta manera utiliza una variedad de materiales que reflejan el
lenguaje sociocultural (historias de vida, experiencias personales, entrevista y
observaciones, textos históricos y símbolos, sonidos e imágenes) que
muestran la experiencia real y percibida de las personas y los grupos en sus
pensamientos y acciones, en sus relaciones armoniosas y en situaciones
problemáticas” (p. 6-7).
More specifically, within the qualitative methodology, an in-depth interview has been
the selected one since it allows us to focusing on the subjective experiences of the
interviewees, which is advantageous in order to be able to go deeper into the
questions that are of our interest, going beyond what is written in the consulted
bibliography. Some of the bibliographical references used regarding these
interviews and their analysis are found in Ander-Egg 1993; Taylor and Bogdan 1994;
Valles 2005 and 2014; Caïs, Folguera and Formoso 2014. The process consists of
choosing a profile of interviewees who can provide information and their vision on
the issues intended to be analysed. Then, designing an interview script according
to the profile of the interviewees, contacting and asking them to participate in the
research, conducting the interview (which will be audio recorded if the interviewee
agrees), transcribing the interview literally and analysing this material.
The analysis of the transcriptions will be carried out trying to identify and understand
the topics (elaboration of interpretative sketches and systematic comparison
between the discourses of the different groups), as well as the eminently sociocognitive approach.
The empirical work of the in-depth interviews began on June 18, 2020 and the
gathering of information closed on July 24, 2020. The proposal for the profile of the
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interviewees is the following, and from the outset it is intended to carry out a total of
14 in-depth interviews - although according to the need of information they can be
increased -.
Table 1.

Profile of interviewees.

Interviewed

Profession

Nationality

Age

Gender

Acronym11

Number 1

Community mediator

Spanish

53

Man

E1M

Number 2

Social educator of “Centre Obert

Spanish

29

Women

E2W

Spanish

55

Women

E3W

Spanish

65

Man

E4M

Spanish

28

Women

E5W

Spanish

38

Man

E6M

Calidoscopi” and she is directing
“Caixa Proinfancia” of La Mariola
Number 3

Head of the youth section of the
city council of Lleida

Number 4

Patriarch of the gypsy community
of Lleida

Number 5

Technique in two projects that
are being done in La Mariola

Number 6

Teacher of the University of
Lleida

Number 7

Gypsy teenager

Spanish

18

Man

E7M

Number 8

Gypsy teenager

Spanish

16

Women

E8W

Number 9

Gypsy teenager

Spanish

17

Man

E9M

Number 10

Gypsy teenager

Spanish

20

Man

E10M

Number 11

Director of the Templers Institute

Spanish

65

Man

E11M

of Lleida
Number 12

Social educator

Spanish

43

Women

E12W

Number 13

Positition in the “Regidoría de

Spanish

-

Women

E13W

Spanish

44

Man

E14M

Políticas por los Derechos de las
Personas” (Social Welfare)
Number 14

Director of “Centros Abiertos de
la Mariola”

11

Form to identify the discourse of the interviewees, when it is transcribed in this document.
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Table 2.

Profile of interviewees II.

Overall perfil

Age

Gender

Profession

Nationality

3 technicians who know the
evolution and situation of the
gypsies in La Mariola district

29
28
43

Women/Women/
Women

Social educator of
“Centre
Obert
Calidoscopi” and she
is directing “Caixa
Proinfancia” of La
Mariola / Technique
in two projects that
are being done in La
Mariola
/
Social
educator

Spanish/
Spanish/
Spanish

2 gypsy leaders or persons in
charge of the association of
gypsies of La Mariola

65
53

Man/Man

Patriarch of the gypsy
community of Lleida /
Community mediator

Spanish/
Spanish

4 young gypsies (boys and
girls)

16
17
18
20

Women/Man/
Man/Man

Students/
Unemployed

Spanish/
Spanish/
Spanish/
Spanish

1 teacher of the University

38

Man

University professor
who has written a
book
about
La
Mariola

Spanish

2 people from the town hall

55
?

Women/Women

Positition
in
the
“Regidoría
de
Políticas
por
los
Derechos de las
Personas”
(Social
Welfare)/ Head of the
youth section of the
city council of Lleida

Spanish/
Spanish

1 representative
education system

the

65

Man

Director
of
the
Templers Institute of
Lleida

Spanish

1 representative of La Mariola
entities

44

Man

Director of “Centros
Abiertos
de
la
Mariola”

Spanish

12

12

of

The profile of each interviewee will be specified when the work has been done.
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To conduct the in-depth interviews, scripts were designed with very general and
open-ended questions adapted to the profile of each interviewee. In other words,
the asked topics - as can be seen in the annex - were very similar but adapted to
the knowledge that each interviewee might have according to his or her profile, that
means, if he or she was a resident of the neighbourhood, a technician, a teacher or
others.
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5.

ABOUT LA MARIOLA AND THE GYPSIES : SURVEY PERSPECTIVE.

5.1. Knowledge and perception of the La Mariola neighbourhood.

In the Mariola district, a first question aimed at detecting the degree of knowledge
among its inhabitants. 95.8% (322) of the people indicated that they do know each
other for any reason, such as feeling or talking... In contrast, 4.2% (14) said no.

The following question which focused on getting to know it they had ever been to
La Mariola neighbourhood, 89.3% (300) of people indicated that they had been
there at a specific time in their lives, whereas 10.7% (36) said that they had never
been there.

The next question was only for those people who had been there on some
occasions, the 89.3% of the surveys. These people were asked about the reason
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for going there. 6.5% of the people (20) indicated that they lived in this
neighbourhood, which indicates that indicates that it has been possible to gather
the opinion of the resident population of the neighbourhood. Among the rest,
18.6% (57 people) have friends who live there and come to see them; 11.1% (34
people) go to work in the neighbourhood; 7.5% (23) go to buy clothes, food, or
newspapers, and for leisure, 9.5% of the respondents (29 people); and 69.6%
(213), the most numerous responses, have just passed through.
This question also offers other options to answer - not pre-coded - so that people
can point out other causes for going or coming to the La Mariola neighbourhood.
The answers given were as follows: studies issues (0.7%, 2 answers), I grew up
there and it's on my way to many places (0.7%), medical reasons (0.7%), relatives
(0.7%), attendance to high school (0.3%, 1), a toy library (0.3%, 1), football
matches at Camp del Gardeny (0, 3%), soccer and walks around (0.3%), football
training 0.3%" (1 vote), excursions (0.3%), friends living in the area and to
discover La Mariola (0.3%), theatre (0.3%), volunteer work (0, 3%), mass
participation (0.3%), When I was a child I went to the market and now because of
my children's football (0.3%), part of my family lives in a nearby neighbourhood
(0.3%), to come back from school (0.3%), because when I was studying my
parents had an apartment there, that I shared with other students (0.3%), because
my cousin's grandmother lives there and La Mariola is on her way to go to an
animal protection organization (0.3%), among other responses with a similar
proportion and expressing a diversity of motives. There were also two out-of-place
comments from people who did not take the survey seriously.
As you can see in the graphic below, most people pass through this
neighbourhood when they have to go to some other place as it is on the way to
different places in the city. The neighbourhood provides few shops, tourist
places…
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In the questionnaire, there were also several questions regarding the evaluation
of the surveys of La Mariola district. Specifically, it focused on finding out if the
area was considered attractive from an urban point of view, clean, quiet, multiethnic and if they would buy or rent a house in the area.
Respect to the fact if La Mariola is considered good or attractive urbanly, the
possible answers are "A lot", "a considerable amount", "a little" or "nothing". The
results were: 1.5% (5) of "a lot", 6.5% (22) "a considerable amount", 54.8% (184)
say "little" and, finally, 37.2% (125) say "nothing". The answers point out that the
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neighbourhood is not especially attractive from an urban point of view, since 92%
say that it is "little" or "nothing" attractive.

Following with the same pattern of possible answers the following question intended
to know if La Mariola is considered to be a clean place. 0.3% of the total (1) said “a
lot”, 12.8% (43) "a considerable amount", 50.9% (171) "little", 16.1% (54) "nothing"
and, finally, 19.9% (67) "don’t know". This is the answer to the question that is part
of the surveys, less frequent in the neighbourhood. What seems clear is that it is
considered, in high percentage (77%), that it is "little" or "nothing" clean.

In the following question: "Regarding the Mariola neighborhood, do you think it is
quiet?" the results were: 0.9% (representing 3) said "a lot", 11% (37) answered "a
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considerable amount", 46.7% of (157) said "little", 28% (94) said "nothing" and
13.4% (45) "don't know". As with previous answers, the most numerous are those
that point to "little" or "nothing" (74.4% of).

The question if la Mariola is seen as a multiethnic place. 22% of those surveyed
(74) considered that it is a very multiethnic neighbourhood; 45.5% (153) said that
it is "a considerable amount", 26.2% (88 people) said that it is "little" and 6.3% (21
people) said that it is "nothing". The answers given suggest that people from Lleida
consider that it is multiethnic, although there is a part that does not perceive it in
this way since it responds that it is "little" or "nothing". This indicates that they do
not have an exact idea of what the neighbourhood is like, as it is one of the most
culturally diverse places in the city of Lleida.
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To the question referred to buying or renting a flat in La Mariola, "Would you buy or
rent an apartment in the Mariola district?”, 11% (37 people) answered that they
would rent or buy a flat in La Mariola district, whereas 84.8% (285) stated that they
would not, and 1.5% (5) did not know. In addition, several respondents added
comments like: 0.3% (1) "would cost me", 0.3% Specify the reason for not wanting
to live ("By distance from the center of the city"), 0.3% "If I can choose another place
to live I would not buy it but if I have no other option then if", 0.3% "is not within my
plans but what not ..." and 0.3% "In my case I would not because the neighborhood
(physically nor its geographical location) I do not like”.
It seems that because of the image that the neighbourhood offers, because of the
location, the urbanism, the absence of cleanliness and tranquility, many people
would not accept to live in the area. This fact indicates that a part of the population
of Lleida rejects the idea of settling in this neighbourhood, which indicates that a lot
has to be done to improve it and to improve its image among the residents of Lleida.
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5.2. The image of the gypsies and the gypsies of La Mariola.

“What image do you have of a gypsy?” is a question to those surveyed that sought
to approach what representation gypsies have the society of Lleida. The answers,
closed to concrete options, have been that 9.8% (33 answers) indicate to have a
"positive" image, 27.7% (93) a "negative" vision and 56.6% (190) have it
"indifferent". The rest of the people have added answers like: 0.9% (2) have said
"positive but staying alert", 0.3% (1) "depending of the person", "there’s lots of
types of gypsy people, I couldn't put them all in the same bag ", 0.3 "I know different
gypsies and there are all kinds" 0.3% " I haven't met enough people to make a
picture” ,"0.3% "like any other person" 0.3% "horrible”, 0.3% "mistrust", among
others also answered by only one person.
The answers point out that, mostly, the vision people have of them is indifferent,
although there are 27.7% of the interviewed people that affirm to have a negative
vision.
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The following question refers to the fact of accepting having a gypsy family as
neighbours. In other words, if he would really accept the close coexistence with
gypsy people. The answers given indicate that there is little rejection in this sense:
78.9% of (265) said "yes", while 13.7% (46) said "no". Other responses were: 2.1%
(7) "depend", 0.3% (1) " only if the family is able to meet the rules", 0.3% (1) "
depends on your behavior, just like anyone else's", 0.3% "no, because they are
very noisy", 0.6% (2) "I don’t know", 0.3% " depends, I would be indifferent to the
fact that they were gypsies or not, what would matter to me would be the fact of
how they were, that they were educated”, 0.3% “if they respect the cohabitation,
yes" 0.3% " I would find it hard to accept " 0.3% " It all depends on many factors,
if they must be noisy, no. But if they treat their neighbors with respect and don't
bother, I don't care if they are gypsies " etc.
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In the same direction of social relations, it was asked whether people would accept
a gypsy partner at work. The answers were not so varied but still indicate great
acceptance: 92.6% (311) said "yes", 4.2% (14) said "no", 0.3% (1) "obviously",
1.5% (5) " depends on your behaviour, just like anyone else's ", 0.3% "as long as
you have a lockable locker yes", 0.3% "Yes, in fact I do. It is very competent and
valid"...

The next question was even more personal: Have you got gypsy friends? 25.3%
(85) of the answers were "yes", 5.1% (17) have said "yes, and also family", 33.6%
(113) have said "no, but I have contacts” and 36% (121) have said "no". These
answers indicate that around one third of the people surveyed have not had any
relationship with gypsy people, and the rest have had different moments and forms
of relationship.
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Beyond having friends, relatives or occasional relationships, another question
sought to enter into a more personal level: Would you accept that your daughter or
son would marry a gypsy? With respect to this situation, there is greater resistance,
although only about a third of those surveyed, the 58% (195) said "yes" and 28.3%
(95) said "no". Although the answer to other open answers are: 1.5% (5) said "I
don’t know", 0.6% (2) have said " if they want each other, yes” 0.6% (2) have said
"it’s their life. Would a gypsy accept to marry a calé? ", 0.6% (2) have said "it would
cost me for cultural reasons", 0.6% (2) have said" it depends on if he works or
does something to the life, then yes", 0.3% (1) have said that "yes, if he had same
ideology and interests", 0.3% (1) have said that "I do not believe ", 0.3% have said
that "the gypsy culture is sometimes macho, so it would cost me", among the other
individual answers.
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In summary, it can be observed that it is highly accepted to have gypsies as
neighbours and co-workers; about one third of the respondents would have them
as friends and would accept normally that the son or daughter marries or couples
with a gypsy person. The first level of relationship, more distant, presents higher
acceptance, while as the degree of coexistence approaches, the distance
increases. It is important to consider that a third part of the population has a
negative image of gypsies.

5.3. The discrimination of the gypsies of La Mariola.
Regarding the gypsies, a first question focused on knowing the opinion about the
treatment that the population of Lleida gives to the gypsies of La Mariola.
Specifically, it was asked if: "How do you think we treat the Mariola gypsies...". The
answers, as can be seen in the questionnaire in the annex, were suggested but
leaving the option to give new ones.
The answers given by the respondents were: 21.1% (71 people) consider that we
treat them "With indifference", 33% (111) "with scorn", 1.5% (5) "with kindness",
75% (252) "with distrust", 11.6% (39) "with normality", 5.1% (17) "with
aggressiveness", 0.3% (1) "as they deserve". In the case of the "Lleida" area, 0.3%
"with fear", 0.3% "we always refer to this neighbourhood with the word "chungo",
0.3% "in general, the people from Lleida, with mistrust, and I, I have not tried,
personally "and 0.3%" depends if they are from Lleida or are from other places
outside ".
As you it is observed, more than one answer could be given, and what dominates
more is that the treatment is distrustful (75%), with contempt (33%) and/or
indifference (21.1%). In other words, they are not treated positively according to
what respondents say.
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Another block of questions sought to delve into whether respondents believed that
La Mariola's Gypsies were discriminated in the workplace, in the media, in
education, in culture, or in the use of health services.
Regarding if gypsies are discriminated at work, "Do you think Mariola's Gypsies are
discriminated against in the workplace?”. 14% of respondents (42 people) say they
are "really discriminated", 67.3% of (226 people) say "quite a lot", 16.1% (54
people) "little" and 2.7% (9) "not at all". As can be seen, more than three quarters
of those surveyed are aware that when looking for a job they are more
discriminated against because they belong to the gypsy minority living in La
Mariola.
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Also, in relation to the question if they are discriminated in the media. The results
were: 12.2% (41 respondents) said “a lot”, 56.5% (190) said a “considerable
amount”, 27.7% (93) “little” and finally, 3.6% (12) “nothing”. Although the
affirmative answer (much or enough) is lower than the one obtained with respect
to the labour market, the opinion that still dominates among the respondents is
that they are not treated equally, that means, they are sometimes discriminated
against.

Regarding whether they believe that they are discriminated in terms of education,
13.7% (46) answered they were very much discriminated against, 45.2% (152
answers) quite a lot, 31.8% (107) little and 9.2% (31) considered that not at all.
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Following the same pattern, the following question wanted to find out if they were
discriminated against regarding culture. The answers provided stated that: "Do
you think the Mariola Gypsies are being culturally discriminated?" 18.5% (62)
answer that "a lot", 55.7% (187) that "a considerable amount", 20.5% (69) that
"little" and 5.4% (18) that "nothing".

In the question “Do you consider the gypsies in La Mariola are discriminated
against according to healthy issues”, the results confirmed that 5.7% (19) are "very
discriminated against", 30.4% (102) said that they are "quite discriminated", 33.9%
(114) have said that they are "not so discriminated", 30.1% (101) have said that
they are "not at all discriminated". In terms of health services there is less
perception of discrimination.
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In synthesis, in the opinion of the surveyed people, the gypsies of La Mariola suffer
from discrimination, especially at work since 81% answered "a lot" or "a
considerable amount", culturally (74.1%) and in the media (68.7%). The perception
at educational (58.9%) and in healthy terms (36.1%) is less evident, although still
perceived.

5.4. Actions to improve the economic, residential and educational situation
of the gypsies.

In order to detect actions that could be carried out to improve the day-to-day life of
the gypsies, three questions were asked, in which several possibilities of response
were suggested but others could be given. Specifically, they aimed to find out what
they thought could be done to improve the economic situation of the gypsies,
housing and their level of education.
Regarding “What actions should be improved to improve the economic situation
of gypsies? 30.3% (101) said that they needed "help to hire them more", 67%
(223) "to promote the obtaining of obligatory studies", 54.7% (182) "formation for
the employment", 44.1% (147) "to promote the obtaining of average studies not
obligatory (“Batxillerat”)", 48.9% of (163) "to promote the obtaining of average
studies not obligatory (Cycles)", 36% (120) "to promote the obtaining of university
studies", 6.9% (23) "no action should be done". Other responses given in lesser
percentage have been: 0.3% "not to give aids, to work and to contribute", 0.3%
"to promote the ethnic equality in schools and professions/jobs", 0.3% "it is
necessary to help them to understand that the studies are important, I studied
with gypsies and almost all of them left the institute or the primary one and the
few ones that passed did not have neither ambition nor gave importance to have
a university career", 0.3% "to respect and to promote their traditional professions,
as street sale, scrap collection... With the excuse of selective collection, etc.. we
have not thought that there are people who already lived from that, we have not
taken into account "0.3% "is the will of the student and there are also some cases
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that parents do not want it to continue", 0.6% "I do not know", 0.3% "promote the
achievement of studies at all levels and try to reduce as much as possible school
failure and dropout", 0.6% (2) "she have other ways of working. No matter how
much is done, they go on their own", among others.

Regarding the actions that could be done at the housing level, the respondents
answered: 40.4% (132) "Facilitate the acquisition of social property", 22.3% (73)
"provide assistance for the acquisition of housing", 37.9% of (124) "facilitate the
rental of social housing", 44.6% (146) "facilitate housing in general", 18.3% (60)
"provide assistance for the remodeling of housing" and 17.7% (58) "no action should
be taken". In addition to other minor responses: 0.3% "we should all have the same
actions", 0.6% (2) "as any other group", 0.3% (1) "many apartments are open to
force within the Mariola and this is because it is very complicated to obtain housing",
0. 9% (3) "this point is not understood very well because I have no idea", 0.3%"as
long as they make good use of it and keep it in good condition", 0.3%"promote
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housing care, all tenants in general", 0.3%" work and earn their own money, you do
not have to help them to be gypsies"...

The last question intented to know what actions should be done in education. The
respondents answered: 64.8% of (210) "promote policy and actions to combat
school dropouts", 54% (176) "promote policy and actions to combat school
absenteeism", 50.3% (163) "provide scholarships and aid to students to promote
continuity in the educational system", 57.1% (185) "provide tutoring for students who
need it". In the same way, the number of people who have been working with the
Gypsy population in the schools has increased by 30.2% (98) "to support the
professional staff of the schools with high presence of gypsy students", 8% (26) "no
action should be taken", 0.3% "to control possible discriminations", 0. 3% (1) "the
same as for any other person in a situation of need", 0, 3% "to reinforce the
professional staff of the schools with a high presence of students with little interest
and/or with a potential for dropping out of school", 0.3% "the point of reinforcement
seems to me to be racist because I don't understand why there should be a
reinforcement of the professional staff due to the fact that there are gypsies. In this
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way I think that it creates an environment of distrust and this affects the population,
giving a bad example", 0.3% "make them participants in the educational system.
That they can also give their opinion, contribute..." 0.3% "make them visible in the
curriculum, in decision making, in "educational" programs..." 0.3% "I use this space
to say that apart from 'directly helping the gypsy ethnic group that I believe is
necessary, actions must also be taken to eradicate the discrimination that exists
against the rest of the people of Lleida. I mean, eliminating the typical comment: for
the Mariola do not pass that is full of gypsies. The discrimination towards the gypsies
will be less, without these comments part of the problem would be already solved"…
0.3% said that "Many of these possible answers stereotype the gypsies as people
of little culture and low purchasing power. This is not a situation that occurs only
with the Gypsies, but in collective ethnic and cultural strength and therefore, the
solution must be able to be more global and structural", 0.6% (2) "work awareness
at the level of families of the importance of accompanying and encouraging
adolescents to focus on their training" and 0.3% "I do not know".
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6.

ABOUT LA MARIOLA AND THE GYPSIES : QUALITATIVE PERSPECTIVE.

6.1. La Mariola... and the gypsies.
The first topic that the interview scripts focused on was in La Mariola
neighbourhood. Specifically, they asked about the state of the neighbourhood, its
strengths and weaknesses.
“Això és bastant fort, estàs entrant en un camp molt delicat. La Mariola és un lloc, un barri
on la majoria de persones que hi viuen formen part del col·lectiu gitano. És un barri bastant
tranquil i relaxat, de moment, el que passa és que aquí viuen gent molt vulnerable, sense
recursos la majoria que depenen de l’administració i dels serveis socials. Desprès, tenen un
baix nivell de formació educativa, que això també influeix negativament però bueno, s’està
vivint mitjanament amb normalitat tot i que s’urgeix algun conflicte, viuen massa tribus aquí
conjuntes i fa que surti algun petit problema pel tema aquest de que viuen persones de
diferents cultures i això és un tema delicat.” (E4M)

On these points, the E1M interviewee explains:
“La Mariola és un lloc, un barri on la majoria de persones que hi viuen formen part del col·lectiu
gitano. És un barri bastant tranquil i relaxat, de moment, el que passa és que aquí viuen gent
molt vulnerable, sense recursos la majoria que depenen de l’administració i dels serveis
socials. Desprès, tenen un baix nivell de formació educativa, que això també influeix
negativament però bueno, s’està vivint mitjanament amb normalitat tot i que s’urgeix algun
conflicte, viuen massa tribus aquí conjuntes i fa que surti algun petit problema pel tema aquest
de que viuen persones de diferents cultures i això és un tema delicat.”.

The E4M interviewee begins by introducing the current state of La Mariola
neighbourhood from his perspective, noting important aspects such as the
vulnerability of those who live there and the necessity of improving the level of
education.
Another interviewee (E3W), exposes how it is today, highlighting that it is located
centrally in the city of Lleida although at the time it was built away from the centre
of the city and where people from other territories of Spain went to live. It is important
to take into account that, currently, there are many vacant apartments that are being
occupied by people with economic difficulties and this generates difficulties in
coexistence with the neighbours who have been in the neighbourhood for more time.
But as two interviewees expressed, it is a quiet neighbourhood, with some
occasional conflicts arising from the coexistence of people from different cultures,
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whose main problem is that part of the population is in a situation of vulnerability. In
other words, it can be seen that people live well, but it is possible to improve the
coexistence and, above all, the living conditions of the people who live in the
neighbourhood. And this hard situation comes from far, because of the evolution
that this neighbourhood has had according to the E1M:
“L’evolució és que estèticament aquest barri és molt més atractiu. Però per desgracia tenim
problemes que fa 20 anys no hi eren, el més important és el de l’ocupació.”

But not all the people interviewed perceive it in the same way, being aware of the
difficulties that those who live there have:
“[...] he vist una evolució en quant a, el fet de viure allà t’adones de que la realitat no és la
que es diu sempre. Hi ha una imatge de la Mariola, quan no hi vius, molt deteriorada, molt
dolenta, molt negativa i ara que hi visc crec que aquesta imatge no és realista. Si que passen
coses però com a tots els barris però bueno quan fas vida allà, fas una vida normal i veus
una activitat normal, la gent treballa, té botigues, comerços... Llavors en deu anys que porto
allà massa evolució no he vist tampoc, si que es va edificar el CAP nou que ha donat molta
vida al barri perquè és molt xulo, molt verd... però més que evolució he vist una millora. Però
molt general perquè, ja et dic, que quan vius allà no veus que sigui un barri que té tants
conflictes, com es diu. Potser evolució seria més presència potser dels serveis de neteja
perquè a vegades si que està una mica brut [...].” (E12W)

In relation to the strengths of the neighbourhood, the E7W interviewee affirms that
one of its strengths is that when you live in La Mariola you are calm, you live well,
and she emphasizes that what is found there is a strong identification with the
neighbourhood, even for those who do not live there anymore, but who have lived
there previously and/or have relatives there:
“Les fortaleses com qualsevol altre barri però crec que hi ha molta identificació de la gent que
hi viu allà fa molt temps amb el barri. Una identificació de dir que jo sóc de la Mariola i que?
Allò de dir visc allà i no passa res. Conec gent que ha tingut fills/es hi ha marxat del barri a
viure a altres barris de Lleida i això vol dir que hi ha molta gent de la Mariola que viu fora de
la Mariola i la gent es pansa que els d’aquest barri es queden allà i no es mouen i no, la gent
surt. Llavors també surten molt perquè no hi ha pisos nous, està una mica deteriorat a nivell
de vivenda i els que s’han fet nous tenen uns preus molt elevats. No són pisos que la gent vol
iniciar una vida nova amb un pis nou i potser és poc assequible. Crec que és un barri molt
normalitzat quan estàs vivint allà.”

This perception that the proximity and identification with the neighbourhood is a
strength aspect of La Mariola is held by different interviewees, also non-gypsies
ones. A social mediator (E3W) relates the strength with the union that this
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neighbourhood has, which is very important and much lived by the residents. She
does not believe that it exists in other neighbourhoods:
“Per a mi, des de la meva perspectiva, la fortalesa més gran és que és com un poble, és a
dir, tu vas pel carrer i tothom et coneix, et paren a saludar-te, a preguntar-te que tal estàs... i
això fa molta unió entre les persones que hi viuen o treballen. Per exemple en altres carrers
com Passeig de Ronda tu vas per allà i ningú et saluda o et pregunta si necessites alguna
cosa en canvi a la Mariola això passa cada dia.”

This opinion is very similar to the one of the interviewed E10M, who is part of the
gypsy collective, who in this question answers that the best thing in the
neighbourhood is the people and the relationship they have with each other. He
highlights that the majority of people who live in the area are from different ethnic
and cultural backgrounds (cultural diversity) and this creates special connections.
Most people agree that the bonds that are created between families or people in La
Mariola are very special and necessary. Compared to other neighbourhoods, they
see a positive change in cooperation between neighbours. They give it a very
important value since most people do not leave the neighbourhood. E12M explains
that from an outside perpective:
“(...) la fortalesa del barri ve de la pròpia població del barri, o sigui de la solidaritat encara que
és un barri que està molt molt, una cosa que caracteritza el barri és la fragmentació tan a
nivell d’espais que és un barri que té molts barris dins d’ell. Hi ha la part que està tocant a
passeig de Ronda desprès per blocs com Blocs Mariola, Gaspar de Portolà, “els bloques Juan
Carlos”, cada part es veu distinta i els veïns moltes vegades rebutgen i desprès per qüestió
ètnica o racial com els gitanos als àrabs, els àrabs als paios, els paios a altres, total que
moltes vegades no volen barrejar-se. Però la pròpia fortalesa ve una mica d’això dels mateixos
problemes que tenen i a vegades d’això de solidaritat, d’ajuda mútua... Per exemple una cosa
típica és quan diuen “nena cuidame a los nenes que tengo un lio”. També la pròpia família
que moltes vegades en l’ètnia gitana són molt més familiars i funcionen de forma solidaria. Jo
crec que ve d’aquí la fortalesa del barri.”

One of the opinions that draws more someone’s attention is the one of the
interviewed E9M because he remarks that the best part of the neighbourhood is the
people of the different ethnicities. According to the interviewee, the fact that there
are so many people from different cultures helps not to judge others at first sight
since living with them on a daily basis, allows having fewer prejudices. Also, the
E2W person observes the same strengths, the union that the neighbourhood has in
comparison with others:
“Per a mi, des de la meva perspectiva, la fortalesa més gran és que és com un poble, és a
dir, tu vas pel carrer i tothom et coneix, et paren a saludar-te, a preguntar-te que tal estàs...
i això fa molta unió entre les persones que hi viuen o treballen.
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Per exemple en altres carrers com Passeig de Ronda tu vas per allà i ningú et saluda o et
pregunta si necessites alguna cosa en canvi a la Mariola això passa cada dia. “

On the other hand, the weaknesses points of the idea of the first interviewee
mentioned in this section, although the judgment depends, among other aspects,
on the age of the interviewee. Teenagers like the E9M point out the following
sentence: "Many families are living in a precarious situation so some help would in
fact, be good.". The youngest ones do not see weaknesses in the neighbourhood
but they would like to change same aspects such as the situation of women, the
current economic situation, among others. On the other hand, among the adults (like
the E13M) the idea of the vulnerable and difficult situation appears more from those
who live there:
“El nivell econòmic és molt baix i s’ha de suportar moltes dificultats i això comporta que a
dintre de les cases hi hagin situacions molt complicades per tant les febleses d’aquest barri
per mi serien això. El nivell acadèmic o el nivell de formació molt baixet per part dels pares,
també hi ha un gran nombre de nens això vol dir que hi ha una mala planificació familiar. Són
pares molt joves, noies que amb disset, divuit i dinou anys ja comencen a tenir fills, això no
és que sigui dolent en sí, però bueno, com que hi ha una planificació nefasta familiarment
parlant doncs no ajuda.”

However, the interviewees not only remarked the economic situation of the
population living in the neighbourhood, but also the academic level that exists
among the minors, which is quite low since they leave school at a very young age.
This interviewee also highlights the age at which they are parents, which is about
seventeen, eighteen and nineteen years old. Compared to the rest of society, this
is quite good, but it is not considered to be a bad fact.
As the weakest points about the La Mariola neighbourhood, different interviewees
point out that the residents spend so many hours on the streets getting dirty with
food, plastic... As he comments in his interview, the E12W is a fact that must be
developed and improved little by little because one of the essences of this
neighbourhood is the life on the streets:
“Com a feblesa, el que es veu més quan passeges per allà al barri és a vegades una mica
de deixadesa, no hi ha prou consciencia de tenir cura del barri a nivell d’higiene si que hi ha
contenidors, hi ha papereres però encara es veu una mica brut a vegades. O la gent que
menja al carrer llança les pipes a l’acera, els xiclets... una mica això però jo crec que també
és perquè la gent fa molta vida al carrer. Hi ha molta gent assentada al carrer xerrant,
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berenant... clar un barri on la gent només s’hi passeja potser no s’embruta tant però quan hi
fas vida doncs jo crec que és una mica de costums aquestes que s’ha de millorar.”

In contrast, when talking about weakness others consider that the prejudices
towards this neighbourhood are more relevant. As the E2W comments, it is a
stigmatized neighbourhood. When a person says he or she is from there, people
associate a series of adjectives that are hardly ever positive and that they believe
that they do not correspond to reality. The neighbourhood seems to carry a stigma
built over the years. It has been related to drugs, to several social problems, to
evictions and occupations, to poverty... An interviewee makes a portrait of how the
neighbourhood has changed over the last twenty years (since 2000) and comments
on what it has been related to and the reason, possibly, for the image it still carries
today:
“L’estigma sempre ha anat una mica en augment, al començament ja era una mica, d’allò
per pobres i una mica part de Lleida. Desprès va haver el tema de les drogues (l’heroïna) i
encara es va complicar tot més. A partir dels anys 2000 ja era un barri estigmatitzat amb
molt poca inversió per part de l’ajuntament, desprès doncs encara continua amb problemes
socials tot i que ve molta gent pobra o immigrant. I finalment al 2008 va caure la crisi i van
començar els temes de desnonaments, “impagos”, problemes dins de la comunitat i mil i
una històries. Clar, llavors l’habitatge encara es va degradar més ja que contínuament arriba
gent que és pobra i no tenen la suficient força econòmica per mantenir la comunitat i
comencen els temes de no poder pagar. Tots aquests fets van degradant l’habitatge.
Aquests últims 20 anys segueix la tendència de ser un barri pobre, estigmatitzat on es
localitza molt clarament la pobresa en bona part de Lleida juntament amb el centre històric
i es suma tots els problemes de la crisis, problemes de subsistència, molta gent que ha
d’acudir a bancs d’aliments per poder menjar, l’ajuntament fa “el cheque comida” (però al
barri de la Mariola funciona de manera diferent en comparació amb els altres barris i s’ha
de pagar tot per avançat), gent que necessita microcrèdits i tot s’emmerda una mica.” (E6M)

For the teenagers (like the E7M) this neighbourhood means everything as it has
family and many of their friends. Since he was a child, he has grown up there
interacting with people who live there. As he explains, he has been able to discover
the bad side of life and that has helped him grow up to be stronger in the future.
Also, he has been taught values such as respect. However, it is believed, like E12W,
that negative prejudices about the neighbourhood are quite common in the rest of
the city of Lleida:
“[...] et deixes portar pel que diuen perquè si un dia hi ha una mala notícia de la Mariola això
es generalitza. A la Mariola sempre hi haurà robatoris, a la Mariola sempre hi ha baralles i
jo crec que és això, el desconeixement i llavors la publicitat que es fa.”
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And the E10M confirms it:
“En la meva opinió a causa d’alguns accidents que hi ha hagut en aquest barri i s’han difamat
per les xarxes socials. Moltes vegades a la ciutat de Lleida quan diuen que ha passat alguna
desgràcia ràpidament la gent pregunta si ha passat a la Mariola. La gent pensa que totes
les coses i accions dolentes passen a aquest barri. Les xarxes socials majoritàriament diuen
les coses dolentes que han passat llavors es generalitza. No tothom en aquest barri és
agressiu, és baralla, s’insulta... la major part del barri de la Mariola això no ho fa.
També perquè la gent fa córrer rumors que no són certs com per exemple que si camines
per aquest barri et robaran o et pegaran i no és així. No et farà res la gent d’allà si no els hi
fas res, és com la resta de la societat.”

The reputation that this neighbourhood has is due to many media because they
mostly explain bad or negative events, so the people who live in Lleida are the only
information that reaches them. This makes their image deteriorate. For this reason
a group of friends decided to create a song about the situation they experience. The
title of this song is "MIBARRIOES" and it had a lot of repercussion (E7M).
One interviewee adds that, from time to time, she has felt discriminated against for
being part of the residents in La Mariola neighbourhood, mostly at school. Teachers
thought that because she was a gypsy she would not study, and she wanted to
prove the opposite, saying that studies do not have "race" but that everything is
based on personal qualities. For the interviewee, being part of this community does
not mean that one will be disrespected. Finally, she adds that if she was attacked
or disrespected a lot, she would not know how to respond.
As a weakness, the resident population have limited education and low educational
level. They believe that this fact makes their lives much more difficult and the
conditions in which they live are more unfavourable than those of other people who
have studies.
“La formació és la feblesa que tenim, però bueno jo crec que les persones formades tenen
més accés a tot arreu per exemple a la feina, a la convivència i totes les accions que es
puguin desenvolupar amb un barri. Però és això, la formació, el nivell formatiu de les
persones que viuen aquí és molt baix i això empitjora la relació i la vida en general.” (CE4M)

One of the youngest respondents (E8W) explains that improvements should be
made in both education and employment. He added that people who live there do
not receive enough help to finish their studies and this fact leads to absenteeism
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and school dropout because people are not really aware of the importance studies
mean in the future.
Going deeper into the issue of the benefits of people living in this neighbourhood,
there is a very clear response from E4M that believes there are benefits but they
are not sufficiently used:
“La majoria en reben i molts viuen del “cuento”. La majoria de famílies que viuen aquí no
tenen formació, un percentatge molt alt d’analfabetisme des dels menors dins als grans, són
famílies molt vulnerable ja que tenen la mínima formació. [...] Primerament les ajudes no
arriben, les famílies que són quatre o cinc i que paguen tres cents euros de pis ja no arriben.
I desprès, uns dels problemes és que els mileuristes haurien d’intentar subsistir però per
saber distribuir bé els diners i fer-hi un bon ús s’ha de tenir uns coneixements.”

In the neighbourhood there is a lot of associative activity and the interviewees
mentioned a series of entities, associations, foundations ... that have a great
importance in La Mariola. E4M answered:
“El que no pot ser es que hi hagi formacions puntuals que intentin millorar algun aspecte del
barri que no portin a cap lloc. No es tracta de fer un curset de com pintar les ungles a les
joves d’aquest barri, és molt fluix fer això. [...] L’ajuntament aquí només hi ha posat un peu.
S’han fet estudis i més estudis però allà es queden però accions de treball no en veig ni una,
i d’inversions menys. Si quan passes pel barri semblen que estan bombardejats els edificis,
això és inhumà el que s’està vivint aquí. [...] Les entitats que hi ha en aquest barri són
l’Associació d’Amics del Pla de l’Aigua, la Futur, la Fundació Cultural Gitana, l’Associació de
“Marxens”, la “Xof Foro” (on treballa el Pepe), les Dones de Ponent (on treballa la Paquita
Domingo fent projectes per les nenes perquè arribin a la Universitat)...”

E12W also mentions some of the associations that provide the neighbourhood with
relevant actions for its own benefit :
“Hi ha les associacions gitanes com la que té el Paco Salazar que és l’Associació Futur, no
sé si n’hi ha alguna altra per allí. El que veig és que sempre allí hi ha gent, que els tramiten
ajut, els ajuden amb tràmits legals, els ajuden a saber que fer amb aquest nen o amb
aquesta nena, un matrimoni que s’està separant... Jo crec que abans de que intervinguem
les institucions públiques intenten ells solventar-se la vida, arreglar els seus problemes.
Llavors sinó poden han de recórrer, com tothom. Però penso que fan de mediadors i quines
institucions apart de les públiques són aquestes. Als col·legis si que hi ha un promotor gitano
com al Magí Morera que fa de mediadors entre el col·legi i la família i és una persona gitana,
almenys s’ha aconseguit que sigui una persona d’aquesta ètnia ja que això ajuda molt. Això
és un pas perquè són ells qui fan alguna cosa per millorar-ho però a la seva manera.”
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Most of the interviewees comment on the same associations such as the
"Associació Futur", "les Dones de Ponent", the "chof Foro", the "Calidoscopi", the
"Fundació Pere Closa", among others. Another example would be the E13W:
“A la Mariola n’hi ha moltíssimes! Allà podem trobar Pas a Pas, els Salesians, l’Associació
Futur (treballa especialment amb gitanos tot i que a vegades també amb gent d’altres
cultures però poc), el Calidoscopi, l’Associació de Veïns del Camí de la Mariola... Te’n diria
més però ara mateix no les recordo.”
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6.2. The gypsies... and La Mariola.
In terms of demography, defining the number or percentage of gypsies who reside
in the neighbourhood is complicated because there is not much. However, an
estimation made by E1M would place the percentage between 50% and 60%:
“El col·lectiu gitano és d’un 50 o 60% de veïns en el barri de la Mariola i és on és troben la
majoria. Però hi ha moltes classes de gitanos com hi ha molta classe gent.”

In La Mariola there is an important part of the gypsy population of Lleida city, but
there are gypsies also in other neighbourhoods as in the historic centre - in a low
percentage - (E1M). The great majority of them says that in the beginning, the
gypsies were concentrated in one place and during the course of time they have
been dispersed and gathered by families or by groups. The E4M interviewee
indicates that there are different neighbourhoods and that it is complicated to
calculate how many are in Lleida. However, he said that there could be around 3,000
or 4,000 distributed in various neighbourhoods, and some 2,000 could be in La
Mariola:
“Exactament no ho sabem però si que més o menys a Lleida ciutat entre tres i quatre mil.
No es pot dir molt més perquè no n’hi ha més. La majoria estan a la Mariola però també en
hi ha al Casc Antic, a Magraners... Com que no podem tenir estadístiques exactes doncs
més o menys calculo això jo. A la Mariola en deuen haver uns dos mil segur que estan aquí.
Potser m’equivoco però més o menys així.”

Then, he adds that a digital platform has been created with the purpose of defending
the rights of the gypsies so that they have a better situation at a national level
because many are having a really bad period. In this platform, where Pedro Puentes
is the leader, the majority of people are not gypsies. and people who know the needs
of the collective are those on the inside.
The E6M also shows a brief historical context about the collective studied:
“En el cas de l’ètnia gitana, històricament es diu que la majoria venien del Canyeret però
desprès també d’altres parts. El que sempre té el col·lectiu gitano és que a patit molt la
pobresa, la marginació llavors sempre ha tingut que recórrer a aquestes zones urbanes que
l’habitatge és més accessible per a ells. Desprès que ha passat també que moltes vegades
reallotjaments de zones de “infravivienda” de “chabolismo” i tal han tornat a la Mariola.
Aquest és un cas que va passar a l’any 1992 o 1995 hi havia un campament, això va ser
molt famós, que estava al costat de l’avinguda Terradelles, sota el riu. Llavors van
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desmuntar i la majoria de persones que vivien allà van anar a la Mariola, això fa que els
habitants que hi ha al propi barri se sentin una mica decebuts perquè pensen què som
nosaltres els que acollim sempre els que tenen problemes, no pot venir ningú més. I això
està molt marcat en el barri. L’evolució gitana és això, el Canyeret, reallotjaments i desprès
això, reallotjaments grans. Clar això que fa, que contínuament arriba gent gitana perquè
està la família, tenen accessibilitat i tal i s’ha acabat convertint en un barri que la majoria és
d’ètnia gitana o bona part del barri. Clar jo no me posat massa en aquesta ètnia en la forma
de viure i la pròpia història d’aquest col·lectiu dins del barri de la Mariola, llavors ben bé no
t’ho podria dir, però més o menys ha sigut així. La població paia jove s’ha hagut anant i molta
població gitana ha anat arribant per això, la família, l’accessibilitat de l’habitatge i bueno
cosetes així.”

In the Mariola there is a high percentage of gypsy families or "merxeres" families
(the father or mother is of gypsy ethnicity and the other is not). In addition, another
distinction is made between the Catalan gypsies (people who live in Catalonia
whose jobs are mostly selling clothes in the market, selling scrap metal ...) and the
gypsies who come from other regions (they do not understand much Catalan and
do not speak it, their culture is different (E14M). In addition to other gypsies from
abroad:
“També han vingut romanesos però jo no els englobo dins del món gitano. Si que són gitanos
però tenen una altra forma de viure i de pensar, no són com nosaltres. Són gitanos però que
tenen la seva cultura i tradicions en canvi nosaltres ens hem adaptat en aquest país i
cadascú té la seva vida. Nosaltres parlem el gitano d’idioma barrejat amb el català. I els
gitanos d’Andalusia han barrejat la seva cultura amb el lloc en el que estan. Cadascú adapta
la seva cultura amb la seva terra. Tots parlem a la perfecció el català amb alguns que altres
errors però com tots i totes. Per exemple jo quan escric tinc molts errors però ho intento
practicar perquè realment si no ho practiques mai n’aprendràs. A l’escola a mi no me’n
ensenyaven, sols a parlar castellà.”(E4M)

In other words, neither in La Mariola the gypsies are an homogeneous group as
they are differentiated by families and according to whether they are Catalan or from
other places, which incorporates socioeconomic differences as well.
The majority are of the evangelical religion and those who are not, do not believe in
any other religion. It is worth mentioning that there are many churches in the
neighbourhood (E4M). There are those who go to church every day, sometimes and
others never, similar to what happens to all religions. And they have it quite present
in their day to day (E14M).

But what does it mean to be a gypsy? The ethnic gypsies were asked what it meant
to be a gypsy for them. The E4M interviewee explains:
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“Ser gitano vol dir que pertanys a una cultura específica a on hi ha unes tradicions, una
cultura de valors i et bases en aquests valors heretats pels nostres vells i això es transmet
de generació en generació, l’únic que està canviant tot molt per diferents temes i la
democràcia s’ha reconvertit i no sé ni com qualificar-la però s’ha convertit en algo
escandalós que no hi ha formalitat ni tampoc hi ha res. No hi ha respecte ni els gitanos ni
els paios envers als més grans, a la família... no hi ha els mateixos valors que hi havia
abans. La nostra cultura es basa en uns certs valors que és tenir respecte als més grans
encara que no siguin de la família.”
“Ser gitano per mi és tenir valors amb la família i el respecte entre nosaltres que ens tenim,
sobretot el respecte que mostrem els joves als més grans de la casa. Quan ens diuen alguna
cosa intentem no qüestionar i mostrar respecte i admiració cap a ells. També ser gitano per
mi és sentir el “flamenco”, que és orgull.” (E8W)

Both of them deal with the subject of the family as being one of the most important
values that distinguish them, although nowadays they are changing. They talk about
having a common shared culture among those who identify themselves as gypsies.
A culture that, as E7M says, must be respected:
“Jo crec que no hi ha punt feble en aquest col·lectiu ni tampoc un punt dèbil. Són persones
com totes les altres però que tenen costums diferents. La seva cultura s’ha de respectar
com respecten ells la dels altres.” (E7M)

The younger interviewees see it as something similar and insist on associating it
with "flamenco", while the older ones see it as a type of culture with established
traditions. The juniors do not mention so many weaknesses from a cultural point of
view, while the seniors do. The older people are the ones who most defend the
preservation of traditions, and fight in order not to lose them, as well as not to lose
the language. From the outside, a social educator also indicates that culture can be
perceived from an essentialist point of view - immutable - and that is the version of
the older people, while the younger ones accept the change better.
“Jo crec que és la moneda aquesta que té dues cares, aquesta fortalesa que té com a
comunitat a vegades els dificulta ser flexibles i obrir-se una mica o ser permeables, agafar
lo bo de fora incorporar-lo a la seva cultura. Més que ser tancats és que volen mantenir tan
la seva cultura que a vegades no deixen que hi hagi canvis en la seva cultura. Totes les
cultures canvien, cada dècada ja canvien, no som iguals nosaltres que els avis i ells tampoc
segurament perquè ara també amb les noves tecnologies, els gitanos grans ho deien “és
que estan tot el dia amb el mòbil, això no s’ha vist mai” però això ens passa a tots. Tampoc
no són tan diferents però crec que com a grup, el que jo trobo que és una fortalesa també
és una debilitat.” (E12W)
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In terms of culture and gypsy identity, the E12W explains the change that has been
observed from his perspective, basically focuses on the evolution of the role of
women. She has been able to talk to them and believes that it is a very patriarchal
and sexist culture seen from the eyes of a non-Gypsy. Women have more and more
power because they want to leave behind the image of women submissive to men,
but always preserving the roots of their culture. According to the interviewee:
“[...] Jo penso que la dona gitana és molt moderna amb la cultura que està vivint i la pressió
que té. Apart estan fent un canvi ja que moltes estan estudiant, que ja no es casen tan joves,
algunes no es volen casar o si es volen casar però encara no...”

However, not everyone perceives it in the same way and claims that it still has a
subordinate role within the gypsy community, although it is the one who really
decides, especially within the family:
“No crec que hi hagi cap feblesa en el meu col·lectiu, l’únic seria que la dona potser hauria
de tenir més “llibertats”. Però realment ja en té apart de ser la que quasi sempre mana i té
més poder a casa. Sembla que no, però és veritat.” (E9M)

Among the strengths of the gypsy community, it is clear it refers to the unity of the
family and also the community. E2W explained that the community is very close,
it is like a family. They always try to protect each other as they give a lot of
importance to the family relationship and to belonging to the gypsy people.
E12W also commented on the family relationships that create a lot of relationships.
She adds that even though they do not know each other very well, they have a
feeling of community that is very strong. The non-gypsies see themselves as more
individualistic, whereas the gypsies look more for a better way of life. And it is
recurrent in most of the interviewees to insist on the relevance of the family, as for
example the E3W that explains the following:
“De los puntos fuertes, es una población que se ayudan entre ellos, una persona de mayor
de edad nunca estará solo porque tienen el concepto de la familia extensa. Por otra parte,
se crean redes de relaciones muy cerradas entre las personas hay mucho control social,
con las mujeres hay muchísimo control social todavía y esto es un elemento negativo porque
estos que están vinculados a estos sectores no tienen casi la posibilidad de relacionarse
con personas del exterior de su red.”
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The E7M and E14M interviewees confirm that one of the main strengths is the
esteem in which they hold each other. Also, the fact of being gypsies gives them
identity and belonging and they feel proud of being so:

“El punt més fort és l’amor que tenen a la seva gent. Jo tinc família gitana i tots vivim molt a
prop uns dels altres ja que ens agrada estar units i poder compartir molt temps junts. Afegir
que tenim molt respecte cap a les persones grans. Per nosaltres són com exemples a seguir
ja que els admirem i sempre que ens diuen una cosa la fem sense protestar.”
“Una mica com el que t’he comentat abans de que els nanos estan pel carrer això també
feia referència al col·lectiu gitano. Són famílies que tenen molt incorporat el sentit familiar
que es cuiden molt entre ells en el sentit de que més enllà del que ens pugui semblar de
que als nanos els tenen molt deixats, bueno ells tenen una idea de cuidar-se entre la família
molt important i quan passa alguna història doncs salten “xispes”. Llavors hi ha com una
germanor, com una fraternitat entre ells important també tenen un sentit de pertinença al
ser gitano, això els fa sentir orgullosos a molts d’ells.”

This identity is reinforced by their specific cultural practices. For example, in the
celebrations (E10M):
“La fortalesa segons el meu parer d’aquest col·lectiu és que encara que haguem evolucionat
i han passat els anys nosaltres seguim gaudint de moltes de les tradicions com les bodes.
La nostra cultura és molt important i la volem conservar ja que això ens fa diferents de la
resta de la població. A les bodes no convidem a ningú perquè tot el barri està convidat per
aquest motiu hem de comprar el menjar suficient per tota la gent que creiem que vindrà.”

They consider that it is very relevant not to lose the tradition, the permanence of the
culture is vital to continue being gypsies and therefore they try that it lasts in time
passing it down from generation to generation. They are concerned about continuity
because they are also aware that they have lost part of their culture and traditions
and are worried that this will continue to happen:
“Els valors que tenim els gitanos eren diferents als dels paios però la diferència és que
nosaltres els hem conservat i volem que segueixin estan amb nosaltres.” (E4M)

Also, the E3W explains that:
“Entonces en el barrio la Mariola hay mucha población gitana que se crea y que tienen
mucho interés en potenciar su cultura. Les gusta potenciar sus tradiciones, tienen una
especial espiritualidad y manera de entender la vida y esto es una parte de la población
gitana. Hay otra parte de la población gitana que está realmente en situación de exclusión
social, es una parte que busca en su cultura las características de exclusión si podemos
decirlo así. Buscan integrarse, pero desde su tradición y su manera de entender la vida,
pero con las características que a menudo chocan con la otra población.”
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As weaknesses, there are different responses that could be highlighted. The first
one is from the E2W who explains that there is a need for education for the youngest
of the ethnic group. That is, what was said about the residents of the neighbourhood
who had a low level of education also appears when it refers specifically to the
Gypsies of La Mariola. E2W believes that they should be given a motivation to avoid
school absenteeism:
“La feblesa és que costa tirar en davant alguns àmbits com és l’educació. S’està fent però
s’hauria de donar encara més rellevància ja que molts joves encara deixen els estudis
bastant aviat ja sigui per causes familiars, per falta de motivació... Hi ha entitats que treballen
per tal de que millori però s’hauria de fomentar més i canviar la mentalitat d’algunes famílies
perquè pensen que amb el mercat o la venta ambulant podran resoldre la seva vida sense
necessitat d’estudis.”

Another answer that reaffirms the previous opinion is the one of the E3W:
“De las debilidades tenemos la falta de expectativas para el futuro, la falta de formaciones y
que se crean un entorno muy negativo donde viven las personas de los cuales es muy difícil
salir, en este caso es muy difícil encontrar puntos positivos.”

It is common among those interviewed to insist on the importance of studies in order
to have a better job, because without studies one cannot work in activities that
require a high degree of knowledge and that are the highest paid, the most socially
recognized (prestige) and with the best working conditions. The absence of
motivation on the part of the school and the family in the youngest children also
affects and is a detonator of the abandonment. Some families give a lot of
importance to the continuity of the market stall, so they take their children there from
a young age.
In spite of this portrait, most of the interviewees observe a great change towards the
improvement but it is not valued enough. There has been a lot of effort to take them
to school as soon as possible but there should be a consent between the family and
the school to motivate and force them to continue in the educational system. The
E11M explains that there have been changes such as the creation of the "Castell
dels Templers" Institute during the 2012 and 2013 school years, educational
programs in the "Maristes", the Salesians, actions of the gypsy secretariat, of the
Municipal Institute of Education of La Paeria of Lleida, the improvement of the
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schools of the "Santa María de Gardeny" and "Magí Morera" neighbourhoods, the
operation of the maternal-child service "el Marraco", among others.
Although, as it has been indicated, there are also quite a few deficiencies that limit
part of the gypsy youth - especially the girls - that make it difficult to see that they
can reach school years up to the non-obligatory levels and to the university:
“En l’àmbit educatiu molta evolució no he pogut veure però si el que em trobo és que les
famílies estan força implicades, vull dir, volen que els seus fills/es estudiïn i la majoria tenen
interès. Hi ha d’altres que no, que no s’han acabat de treure l’ESO o perquè moltes nenes
es queden a casa treballant perquè acostumen a tenir molts germans/es petits/es i es
queden a casa. Altres comencen a treballar també i no continuen però si que la majoria sí
que tenen interès, fins i tot alguns expliquen que volen arribar a la universitat i, bueno,
nosaltres els alumnes que tenim, en hi ha un que està fent un cicle mitjà que és el que més
està estudiant, i la família està bastant implicada perquè volen que se’l tregui.” (E5W)

Low training leads to a very improvable labour market positioning, which condemns
them to jobs that require little qualification and are often not very well paid; in other
words, jobs that a large part of society rejects or prefers not to do. In addition, a
good part of them suffer from long-term unemployment or enter and leave the labour
market. One of the most performed occupations and more linked to the gypsy
community of La Mariola is the street selling, the market. But in the market, they are
required to pay high taxes, reducing thus the final profit, apart from being so
competitive that it makes everything hard (as with the Asian stores because they
have stores with products with a very reduced cost) (E12W).
To make it worse, the Covid19 pandemic has had a negative impact on the gypsy
community, too (E12W). The gypsies already started from a precarious situation
that has been further aggravated:
“Aquesta situació que ha aturat al país ha perjudicat a tothom llavors els que ja estaven
perjudicats per altres qüestions doncs encara ho estan més, vull dir que sempre es queda
la capa més baixa de la societat són els que surten més mal parats sempre. En aquest cas
el col·lectiu gitano que viuen més precaris, jo crec que els ha afectat molt sobretot a nivell
de barri per exemple jo ho veia durant el confinament ja que havia de sortir a treballar i a la
Mariola sempre hi havia gent assentada als bancs o passejant. Estan confinats sempre hi
havia algú pel barri però clar és que hi ha vivendes molt petites i són famílies molt grans
llavors jo crec que és molt difícil estar cinc o sis persones en un pis de cinquanta metres
quadrats durant dos mesos. I a nivell social s’ha vist, la gent deia és que no estan complint
les normes però realment és molt difícil fer-ho amb la seva situació ja que no tenen una casa
amb jardí i piscina com molts. O jo visc sola en un pis de vuitanta metres. Per això que ells
sempre parteixen de condicions molt més baixes llavors clar no poden estar al nivell de l’altra
gent perquè el punt de partida és molt més baix. A nivell laboral segur que també els ha

77

perjudicat molt com el tancament de mercats si ja era una economia precària doncs ara
encara més. Com a tothom afecta però als més pobres doncs encara pitjor.”

In the labour issue, the pandemic has affected the sector very badly because many
people of gypsy ethnicity, as we have indicated, were engaged in street selling or
the market. The fact of not being able to move out of their homes for many weeks
has meant a loss and reduction of earnings (E12W) because of the lack of clients:
“Pel que conec, m’han explicat i he llegit els gitanos s’han anat dispersant per Lleida, perquè
primer fa uns anys estaven al centre històric, desprès van estar més concentrats a la
Mariola... [...] Jo crec que demogràficament els nuclis de gitanos que estan més “guetos”
són aquesta població gitana que és més pobra, amb més dificultats socials. En canvi els
gitanos que tenen recursos, que fan una vida més solvent crec que no tenen dificultats per
estar amb la resta de població a nivell econòmic sobretot. [...] En la situació que estem vivint
tornen a anar malament els mercats, la construcció va anar malament i es van quedar sense
feina llavors crec que l’evolució haurà estat descendent. Els joves si que potser que estiguin
més preparats, més formats o volen fer-ho però els grans semblaven que remuntaven però
no.”

This view is also confirmed by the E1M when they explain that all the problems they
had, have worsened. And it is concrete in the families who lived in the underground
economy – snails and scrap metal seekers, among other - that during these months
have not obtained any money - approximately one hundred days -.
It should not be forgotten that in this neighbourhood several public actions for
improvement have been carried out. On the one hand, social services carry out
actions aimed at the general population taking into account the economic resources,
housing, social ... Also, other actions are made from the group itself, especially the
existing associations, including the role of the Future Association or women's
association. The main objective is to work with the youngest people so that they
have an education and find a job in the future. In addition, these associations have
a mediating role in legal matters or procedures with the administration (E12W). The
E1M also adds:
“Des d’associacions, jo mateix sóc el delegat territorial de la FAGIC (Federació
d’Associacions Gitanes de Catalunya) em estat fent un treball intensiu per tal d’educar i
magnificar la situació de la venta ambulant com de formar als nostres joves. Fa cinc anys
vam instaurar un pla de treball en aquest barri per tal de que totes les persones gitanes
tinguessin accés a la ESO (Educació Secundària Obligatòria) majors de divuit anys. Durant
aquest temps vint persones s’han pogut treure aquests estudis, però també fa tres anys és
va crear l’accés a la Universitat per majors de vint-i-cinc anys i avui en dia en hi ha quatre
aprovats.”
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In 2004 a plan was made for neighbourhoods but did not have much impact. When
it was finished, in 2008 everything was erased, and they had to start all over again.
There was also a community project, which ended that year, where girls worked to
make changes and new proposals. The neighbours themselves make proposals
and actions to improve specific aspects such as internal self-help. There is a
perception that the authorities should act more, since what has been done so far
has not had much impact (E6M).
The political influence of the gypsy community does not seem to be significant. In
fact, in politics, there is very little participation of the gypsy collective:
“Bueno, no conec massa el cas però hi ha com una voluntat, crec jo, de que els gitanos
s’involucrin més amb política però jo crec que hi ha una mica de qui fa això, a qui ficarem a
la política... Ha d’haver gitanos que tirin endavant tot això però encara són molt pocs que
vulguin estar a la política. Jo crec que els costa molt perquè no es senten massa identificats,
si veuen als paios com gent que no respecta els seus drets, que no es tenen en compte
doncs llavors ells perquè hi ha d’estar allà si creuen que tampoc els hi farem cas. Jo crec
que tenen una mica aquesta visió però si que volen però no saben a qui posar per a que els
representi perquè és difícil buscar una persona que encaixi amb l’estereotip d’un polític. I
desprès altres no en volen saber res ja que pensen que a ells no els hi anirà ni millor ni pitjor.
És una qüestió que crec que queda molt encara.” (E12W)

It can be seen that there is still a lot of evolution in the political issue that will take
years to arrive although some gypsies have been linked and related to political
groups.
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CONCLUDING PART
7.

CONCLUSIONS.

La Mariola, is one of the 12 neighbourhoods of the city of Lleida, begins to form from
the 40's of the 20th century. It began as a neighbourhood far from the center of the
city where the majority of people who came from other parts of Spain to work lived
and the neighbourhood was attractive for affordable housing compared to other
areas of the city. And, later, it was also a focus of attraction for other people coming
from outside Lleida. Since its beginning it has been a neighborhood of high
coexistence of people of different origins and different cultures (the results of the
survey that we have made indicate that it is perceived as multiethnic by 67.7% of
and sees it "little" multiethnic 26.1% and "nothing" 6.3%). But despite this arrival of
population, there are currently quite a lot of vacant apartments and a part of them
have been occupied by families who do not have too many resources to afford to
buy or rent an apartment. In fact, it is considered a neighbourhood that has always
been at risk of being marginalized (Solís, 2017) due to the employment and
economic situation and the low level of training of the people who live there.
The neighbourhood, as the survey shows, is a known neighbourhood among the
residents of Lleida (94.8% know it) and has been visited by a great part of the 336
people who have responded (89.3% say that they have visited it on some occasion).
However, the knowledge does not make it a desirable neighborhood to live in
(84.4% indicate that they would not compare or rent a home, and only 11% give the
categorical answer that they would, and they are usually people who reside or have
family or strong personal relationships). And the visit is on many occasions punctual
since it is not an area that stands out commercially or for having other services,
when to leisure... 6.5% of those surveyed say they live, 18.6% have friends, 11.1%
work, 7.5% go shopping, 9.5% for leisure and 69.6% of those who have only been
there occasionally. In fact, it was already indicated that a series of public buildings
seem to be the wall of the neighbourhood and are not invited to enter. What Solis
says creates dynamics of segregation.
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The Mariola is considered "little" or "nothing" pretty/attractive urbanistically by 92%
of respondents. Regarding the cleanliness of the streets and squares of the
neighborhood 77% say that they are "little" or "not at all" clean. With respect to
whether it is a quiet neighbourhood, 74.4% respond that it is "little" or "not at all". All
this reaffirms us that it is an unattractive area to go live, and that does not stand out
for having other reasons for attraction (day or night) for residents in Lleida.
In addition, one of the weakest points of La Mariola is the abundance of negative
prejudices that the rest of the population of Lleida has about this neighbourhood. As
the E2W comments is a district that is totally stigmatized because when someone
says that resides and is attributed a series of behaviors and values that harm: drug
addicts, drug dealers, squatters, evicted, conflicting, etc. Of course, the people who
live there emphasize in the interviews (for example: E1M) that they live well in spite
of some problems, and that some aspects should be improved. On the other hand,
other interviewees (E12W) think that life is normal and that there are no serious
problems to highlight. In fact, there is a diversity of opinions depending on the age
group in which the question is asked, since the youngest are not as aware of the
problems of the neighbourhood, while the oldest tend to judge everything from a
more critical point of view. Some of the prejudices that exist about the district are
believed to have been built from the formation of the district and its evolution, as
well as from the image that the media transmits of it (and of those who live there).
When in La Mariola there is some problem or conflict between co-habitants, it
usually divulges and, therefore, generalizes even more the negative image and the
idea that these facts are part of the "normality" of the neighbourhood.
But despite having weaknesses, there are also strengths. And especially the
identification with the neighborhood of the people who live there, the relationship
between the people of the neighborhood... it is commented that it looks like a town
since everybody knows about everybody. This is an important aspect because if
someday they have an economic, labor, cultural need, among others, they can try
to go to the residents. In other words, there is a feeling of sharing, of belonging, and
this means support, mutual help and social cohesion within the neighbourhood.
Although

cohesion

also

depends

on

personal,

family,

neighbourhood

relationships...In fact, the good relationship and interaction between neighbors is
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noticeable, and they have the purpose of promoting it a lot, since it is one of the
essentials of the neighborhood. These relationships are enhanced since there is
usually some family bond and in which the associations and entities of the
neighborhood have also played a relevant role, collaborating in the construction of
a stronger social fabric and helping those people and families who have more
needs. Some of the associations and entities that contribute to help people who live
are the following: the "Associació Futur", the "Calidoscopi", "les Dones de Ponent",
the "Xof Foro", the "Fundació Pere Closa", the "Associació de Veïns del Camí de
La Mariola", "Pas a Pas", the "Salesians"...
In the district of La Mariola lives a gypsy community that is difficult to quantify, but
some indicate that they are about 2,000 people, of the 3,000 or 4,000 who reside in
Lleida city (E4M). And in the neighbourhood, of the whole population, some
interviewees indicate that between 50% and 60% would be people of gypsy
ethnicity. However, not all are equal, as indicated by one interviewee are not the
same "class" (E1M). In other words, there are internal differences since the gypsies
of La Mariola are not a completely homogenous group either since they are
distinguished by families, according to whether they are Catalan or from other
places, for socioeconomic, religious reasons, etc.
The meaning of being a gypsy is different for everyone, but there is something in
common, the idea of origins, a feeling of identification and cultural traits. In fact, let's
remember that culture and identity is the main link that brings together the gypsy
people, even at an international level because beyond nationalities they recognize
each other, they feel close... They identify and recognize themselves as members
of the same collective (Ardèvol 1986; Liégeois 1988; 1994; Garriga, Carrasco and
Domínguez 2000; San Román 1994; 2003). However, it is also true that there have
been changes. Although when our interviewees express it, they do not always do
so in the same way. For example, young people associate it with having certain
values such as giving much importance to the family and relate it to "flamenco".
While the older ones believe that it implies belonging to a culture that has a tradition
that is still in force overtime and that is transmitted by family members generation
after generation.
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Among the Gypsies interviewed, a lot of importance is given to the union and the
link that exists between family members and with the neighbors. They are also very
proud of their identification with and belonging to the gypsy population. Their roots,
language, values and traditions are what unite them and what they share and at the
same time differentiate them from non-gypsy people.
It is also true that as a gypsy people and as a gypsy community of La Mariola they
manifest weaknesses and aspects to be changed and/or improved. And in some
they have already taken steps, such as in the greater recognition of the role of
women, which although there is some resistance is changing among the youngest.
What often appears as something to be solved is their work and educational
situation which conditions each other. The traditional abuse they have suffered in
certain jobs has led them not to see success in the educational system as the key
to their insertion in the labor market, and at the same time, not reaching higher
educational levels conditions them in the occupations they have access to and will
be able to engage in. At an educational level, a certain evolution has been observed,
as years ago more than half of the gypsy ethnic people did not finish their studies
and nowadays they try more and more to have at least the obligatory studies. It is
important to point out that only a small number of them arrive at the university or at
the higher grades. It seems that education is one of the main challenges for young
gypsies and, I also believe, it is a challenge for the educational system that will
recognize them more in the school contents so that they feel more valued and also
present at school (culturally, their historical role, their language, their socioeconomic situation... could be worked on at school).
But how do the people of Lleida see the gypsies? The answers point out that, for
the most part, the vision they have of them is one of indifference, although there
are 27.7% of those surveyed who affirm that they have a negative vision. And that
means that when asked about the acceptance of different situations of
relationship with them it appears that it is highly accepted to have as neighbors
(78.9%) and co-workers (92.6%) gypsies, and about a third of the respondents
have as friends and would accept normally that the son or daughter marries or
couples with a gypsy person (58%). However, within the acceptance of the
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mentioned situations it is necessary to indicate that the first level of relationship,
more distant, presents higher acceptance, while as the degree of coexistence
approaches the distance increases. Let's remember that about a third of them
expressed a negative image of the gypsies.
Regarding how the people of Lleida treat the gypsies of the La Mariola district,
the most frequent response is that with distrust (75%), contempt (33%), with
indifference (21.1%), with aggressiveness (5.1%) ... which indicates that the
treatment given to them, if it is real, can be improved. This perception of the
people of Lleida is kept when referring to discrimination. In the opinion of those
surveyed, job discrimination would be high (since 81% would have responded
"very" or "a considerable amount"), as well as cultural discrimination (74.1%) and
they are also discriminated against in the media (68, 7%). On the other hand,
although lower, there is also the perception that they suffer discrimination at the
educational level (58.9%) and much less at the level of health services (36.1%).
But what can be done to improve the situation of the gypsies? Which are the
priority actions? This was one of the objectives of our work, to detect lines of work
with potential. And to detect ideas, we asked what we thought should be done to
improve their economic situation. The interviewees gave different options,
although a percentage indicated that nothing should be done (6.9%). The answers
point to two major blocks of proposals, which focus on the world of work and what
makes it in education, sometimes linking it to the world of work. Thinking about
helps to hire them more is an answer given by a third of those surveyed, while
67% believe that we should promote the obtaining of obligatory studies, 54.7%
promote their training for employment, 44.1% promote the obtaining of nonobligatory average studies ("Batxillerat"), 48.9% promote the obtaining of nonobligatory average studies ("Cicles") and 36% promote the obtaining of university
studies. As we can see, the issue of education and training promotion is
considered the key to improving the economic situation of the gypsies.
When asked also about what actions at the educational level had to be done, the
fight against school dropouts (64.8%), offering tutoring to those who need it
(57.1%), the policies and actions to avoid absenteeism (54%), granting
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scholarships and aid to students to enhance their continuity in the educational
system (50.3%) are the main answers. Although it also points to the need to
strengthen the professional staff of schools with a high presence of gypsy
students (30.2%). And, again, a minority responds that it is not necessary to do
anything (8%).
Finally, at the level of actions that could be done at the level of accommodation?
the respondents answered that it was necessary to encourage them to get
housing in property. Specifically, they proposed to facilitate the acquisition of
social housing (40.4%) and to provide subsidies for the purchase of housing
(22.3%). They also referred to facilitating the rental of social housing (37.9%) and,
more generally without specifying ownership or rent, others indicated that it was
necessary to facilitate access to housing (44.6%). In general, it seems that more
action is believed to be necessary, although 17.7% indicate that it is not.
But these interventions require action also by the gypsy community of La Mariola.
To improve their situation it is important, as one educator indicates, that "they
should be the ones who want to change, that is to say, to be able to work from
their needs and not work what we think they need, although we later intervene.
They think that we can save them or look for a better future for them, but this is
not the case. They must contribute and we can help them in what we can." (E2W).
In addition, it is necessary to act from the administrations in a global and long
term (E3W), avoiding specific actions that do not continue in time, and giving voice
to the gypsies in the design of interventions and actions and their implementation
(E12W) seems to be absolutely necessary.
Remembering our working hypothesis, elaborated from the objectives, we believe
that we can affirm that the gypsy community of the Mariola district suffers a double
stigma, to be gypsy (that still at the present time implies to carry a negative image
for the non gypsies) and to reside in a district that has been generally related to
socioeconomic positions in situation of risk, with social housing, under and over
occupied, with social conflict, etc. In spite of this double stigma, we believe that
neither the gypsies nor the Mariola respond completely to this profile and residing
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in this neighbourhood is satisfactory for them and even a reason for pride since it
allows for a fluid and frequent intra-ethnic social relationship.

8.

WORK LIMITATIONS.

This work has been carried out for an entire year, from December 2019 to December
2020. The objective was to be able to carry out a survey that would reach many
people in the city of Lleida, but due to the situation we are living through Covid19 it
has only been possible to diffuse it through social networks. Although a relevant
sample has been obtained, without this condition it would have been possible to
think of an empirical work in person (pass the survey personally) and, therefore,
make a sample design (n) that would be more representative of the population of
Lleida (N).
When the sample of the qualitative part of the research was planned, a greater
number of interviews were carried out (17 were planned to incorporate some
interviewee profiles that we will consider interesting), but despite the insistence of
several people (such as a representative of an evangelical church in La Mariola and
prestigious people from the gypsy community) were unable or unwilling to respond
for different personal reasons. Hence, the sample has been limited to 14 interviews.
Another limitation, which I would like to correct with time, is to go deeper into the
theory. I have discovered the complexity of the subject, the aspects, the amount of
information that there is about the Gypsies, about their situation, which has
motivated me to continue studying it in depth. Despite this interest at one point,
because of the volume of work represented by the empirical part, it was decided to
limit the theoretical part to what you can read in this work right now.
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ANNEX I. Guide interview technicians granted by La Mariola district and the
gypsies situation.
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•

Professional profile of the interviewee and work experience in the Mariola
district and with the gypsy population (brief)

ABOUT THE NEIGHBORHOOD IN GENERAL:
•

Evolution and current portrait of the Mariola district: what it has evolved over
the last 20 years but above all over the last 5.

•

Which are the strengths of the neighbourhood in your opinion?

•

And which are the weak points?

•

What actions have been made to the neighbourhood during the last years to
improve its social and economic situation, of coexistence, etc. (general
presentation, we would be interested in deepening later in the referred ones
in the gypsy population).

ABOUT THE GYPSY POPULATION IN THE NEIGHBORHOOD:
•

Evolution and current situation of the gypsy population in the neighbourhood:
demographics, work, habitat and urbanism, associationism, coexistence,
gypsy culture and identity.

•

Which are the strengths of the situation of the Gypsy population in the
neighbourhood?

•

And which are the weak points?

•

Specific actions, based on the general ones previously asked, which have
been carried out to improve the situation of this population.

•

What do you think needs to be done now to improve the situation of the
Romany population in the neighbourhood?

DOCUMENTATION:
•

Could you indicate any web page, publication... that could help us to go
deeper into the subject?
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ANNEX II. Guide interview representative of associations and entities of the
district of La Mariola.
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PERFIL DE LES PERSONES ENTREVISTADES.
•

Perfil sexe i edat.

•

Perfil professional de l'entrevistat i experiència de treball en el barri de la
Mariola i amb el poble gitano (breu).

•

Perfil de l’associació o entitat: objectius, a qui es dirigeix, quines accions
realitzen, necessitats... a poder ser relacionades amb gitanos de La Mariola.

SOBRE EL BARRI EN GENERAL:
•

Evolució i retrat actual del barri de la Mariola (darrers 20 anys, 5 anys millor).

•

Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?

•

I quines són les febleses?

•

Quines accions s'han fet al barri durant els darrers anys per a millorar la seva
situació social, econòmica, de convivència, etc.

SOBRE LA POBLACIÓ GITANA DEL BARRI:
•

Quants gitanos hi ha a Lleida? I a la Mariola?

•

En quins barris estan situats?

•

Què vol dir ser gitano? A nivell identitari, cultural, social...?

•

Què feu de diferent respecte als que no ho són? Tothom ho pot ser?

•

Com és la situació econòmica dels gitanos del barri de La Mariola?

•

Tenen necessitats? Quins perfils identificaria com persones, famílies o grups
que tenen necessitats? Reben recolzament? De qui? I en aquest tema què
necessiten els gitanos del barri?

•

Més concretament, sempre que no hagi parlat ja, quina és l’evolució i situació
actual de la població gitana al barri:
o cultura i identitat gitana.
o a nivell de religió (rol evangelisme, catolicisme...).
o demogràficament,
o laboralment,
o habitatge i urbanisme,
o educació i escola
o associacionisme,
o convivència,
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•

Quines són les fortaleses (punts forts) de la situació de la població gitana del
barri?

•

I quines són les febleses?

•

Hi ha alguna acció que s’ha fet per millorar aquest col·lectiu? Qui l’ha fet? I
valoració en fa.

•

Esteu oberts a l’arribada de nous gitanos?

•

Què creu que cal fer actualment per a millorar la situació de la població gitana
al barri de La Mariola?

DOCUMENTACIÓ:
•

Ens podria indicar alguna pàgina web, publicació... que ens pugui ajudar a
aprofundir en la temàtica?

Voldria fer algun comentari per complementar? Alguna cosa que consideri
important i que no li he preguntat.
Moltes gràcies per la col·laboració i pel teu temps!!
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ANNEX III. Guide interview representative of the evangelist religion district of
La Mariola.
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EDAT
CÀRREC
SOBRE EL BARRI EN GENERAL:
•

Quina evolució ha fet els darrers 20 el barri de la Mariola en l’àmbit educatiu?

•

Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I desprès?

•

Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?

•

Faries algun canvi per tal de que el barri fos més atractiu i no tingués tants
prejudicis?

RELIGIÓ:
•

Quina és la religió de la majoria de persones d’ètnia gitana del barri de la
Mariola? En que consisteix?

•

Hi ha persones no gitanes a l’evangelisme?

•

Pertànyer a la seva comunitat religiosa té efectes positius? Quins creus que
són?

•

Ha tingut alguna dificultat la seva comunitat religiosa en el barri o la ciutat
per exemple per donar-se a conèixer?

SOBRE LA POBLACIÓ GITANA DEL BARRI:
•

Quina és l’evolució i situació actual de la població gitana al barri:
o cultura i identitat gitana,
o a nivell de religió (rol evangelisme, catolicisme...),
o demogràficament,
o laboralment,
o habitatge i urbanisme,
o educació i escola,
o associacionisme,
o polític.

•

S'ha realitzat alguna acció específica per a millorar la situació de la població
gitana?

•

Què creu que caldria fer actualment per a millorar la situació de la població
gitana al barri?
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•

Quines són les fortaleses (punts forts) del col·lectiu gitano al barri de la
Mariola al seu parer?
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ANNEX IV. The transcript of interviews
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2020-06-18
EDAT: 65 anys
CÀRREC: Patriarca de la comunitat gitana de Lleida i creador de l’Associació Futur
l’any 1993. A la junta directiva em vaig posar per tal d’ajudar als joves, al principi
estaven molt motivats però desprès ja no però al final s’ha convertit en un referent
pel poble gitano amb temes socials, les entitats socials o problemes socials. Allí
vam començar i jo era el president i encara ho continuo sent perquè el que hem
vulgui prendre la plaça se l’haurà de guanyar, no li regalaré, que se la guanyi com
jo me l’he guanyada. És una feina que m’agrada i mentre pugui vull continuar
ajudant a la meva gent i a les altres persones que també venen a demanar
informació, a buscar assessorament i ajuda i nosaltres ajudem a tothom.
Específicament està feta pel col·lectiu gitano.
SOBRE EL BARRI DE LA MARIOLA EN GENERAL
Que em pots fer un retrat de com estar el barri de la Mariola en aquests
moments?
Això és bastant fort, estàs entrant en un camp molt delicat. La Mariola és un lloc,
un barri on la majoria de persones que hi viuen formen part del col·lectiu gitano. És
un barri bastant tranquil i relaxat, de moment, el que passa és que aquí viuen gent
molt vulnerable, sense recursos la majoria que depenen de l’administració i dels
serveis socials. Desprès, tenen un baix nivell de formació educativa, que això també
influeix negativament però bueno, s’està vivint mitjanament amb normalitat tot i que
s’urgeix algun conflicte, viuen massa tribus aquí conjuntes i fa que surti algun petit
problema pel tema aquest de que viuen persones de diferents cultures i això és un
tema delicat.
Quines són segons el seu parer les fortaleses d’aquest barri?
La fortalesa que té aquest barri és que al ser la seva majoria del col·lectiu gitano
tenim unes figures que es diuen patriarques o mediadors i amb aquest equip des
de la nostra seu es on s’organitza quan hi ha conflictes o hi ha problemes ens
agrupem, fem un anàlisi de la situació i intentem reconduir-la per evitar conflictes i
problemes. De moment funciona perquè evitem molts enfrontaments i problemes,
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és un referent pel col·lectiu. Al ser la majoria del col·lectiu això ho tenim ben
controlat.
I la feblesa?
La formació és la feblesa que tenim, però bueno jo crec que les persones formades
tenen més accés a tot arreu per exemple a la feina, a la convivència i totes les
accions que es puguin desenvolupar amb un barri. Però és això, la formació, el
nivell formatiu de les persones que viuen aquí és molt baix i això empitjora la relació
i la vida en general.
Quines associacions hi ha en aquest barri apart de la del Calidoscopi?
L’associació del Calidoscopi si que funciona però jo no tinc relació. El problema que
hi ha al barri no és fer cursos d’aprenentatges pels joves, s’hauria de fer un projecte
global per tot el barri començant pels grans i acabant pels petits. El que no pot ser
es que hi hagi formacions puntuals que intentin millorar algun aspecte del barri que
no portin a cap lloc. No es tracta de fer un curset de com pintar les ungles a les
joves d’aquest barri, és molt fluix fer això. Per exemple fer una desfilada un dia per
a infants tampoc s’aconseguirà res. No és la feina que s’ha de fer amb un barri amb
les característiques com aquest. És un tema bastant delicat que l’intentem anar
controlant però dia sí dia també en aquest barri hi ha baralles, discussions,
enfrontaments, sobretot al centre de la Mariola i la guàrdia urbana i els mossos no
paren de venir, és la causa de la desestructuració global del barri. Intentem
controlar-ho el màxim que podem quan hi ha un enfrontament intervenim i intentem
evitar que continuï però hi ha bufetades dia si dia també. No podem dir que el barri
està enfonsat però si que està molt malament i això ho tenim clar perquè és un barri
marginal igual que el casc antic i altres barris que comencen a patir igual que el
nostre.
L’ajuntament aquí només hi ha posat un peu. S’han fet estudis i més estudis però
allà es queden però accions de treball no en veig ni una, i d’inversions menys. Si
quan passes pel barri semblen que estan bombardejats els edificis, això és inhumà
el que s’està vivint aquí. Llavors clar, això ho hem de controlar fent una acció
comunitària, fa uns dies vam estar amb el regidor del barri i li vaig explicar que aquí
tenim nou entitats que hem ajuntat per poder fer algun projecte ja que l’ajuntament
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no ha volgut i tampoc penso que vulguin invertir enserio al barri, és que enserio no
s’ho prenen. Això és com el que està passant al Casc Antic que hi ha gent que ve
per la collita de fruita i està dormint pels carrers i no s’hi pot passar, fan les seves
necessitats al carrer... Llavors l’ajuntament no té capacitat per fer-ho o és que no
volen actuar. Hi ha molts regidors/es, molts polítics però cap fa res. Les assistents
socials estan incapacitades per desenvolupar algun projecte important per parlar
amb la gent i reeducar-la, no s’aprofiten del que donem les entitats i associacions.
I mira que en total som uns tretze o catorze entitats, som el barri de Lleida que en
té més i crec que a tots ens agradaria anar de la mà amb l’ajuntament però és
impossible. L’ajuntament confiava que amb aquest canvi polític que hi ha hagut que
milloraria, porta poc temps però jo, personalment, no li veig ganes de fer alguna
cosa per millorar el barri. Jo estic molt crític i de qui poc ho comentaré per a que es
preparin i facin alguna cosa o no serem amics perquè això és per quedar bé. No
volem fer reunions per fer-nos fotos ja que tenim molts joves que depenen de la
Renda garantida i això és negatiu i tercermundista. Em sembla molt bé que
aquestes ajudes han d’arribar a les persones que ho necessiten o que no tenen
recursos i les criatures han de subsistir però forma’ls o introdueix-los al món laboral
d’una forma o d’una altra. Treure la Renda garantida perquè els hi falta un paper és
penós i per enfadar-se amb els polítics. Això sí, sinó vols complir amb els mínims
requisits per introduir-te en el món laboral llavors es pot entendre però la majoria
de joves volen treballar. La inserció laboral o l’intent de fer-ho o una acció voluntària
els estàs educant perquè tu estàs rebent uns diners a canvi de que tu també et
mullis. Això al nostre col·lectiu ha fet molt mal i els polítics no ho veuen llavors quan
els hi dius ets tu el dolent. Jo, per allà on vaig sempre hem miren de reüll ja que
sempre dic les veritats i no totes agraden a la gent. Jo quan treballava a Santa
Maria de Gardeny, quan treballava amb la Montse li preguntàvem a la get que si no
estudien de que pensaven viure. Molts contestaven jo viure d’ajudes. Els nens ja
pugen amb aquesta mentalitat. Això són polítiques socials.
Quants gitanos hi ha aproximadament a Lleida?
Exactament no ho sabem però si que més o menys a Lleida ciutat entre tres i quatre
mil. No es pot dir molt més perquè no n’hi ha més. La majoria estan a la Mariola
però també en hi ha al Casc Antic, a Mangraners... Com que no podem tenir
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estadístiques exactes doncs més o menys calculo això jo. A la Mariola en deuen
haver uns dos mil segur que estan aquí. Potser m’equivoco però més o menys així.
També han vingut romanesos però jo no els englobo dins del món gitano. Si que
són gitanos però tenen una altra forma de viure i de pensar, no són com nosaltres.
Són gitanos però que tenen la seva cultura i tradicions en canvi nosaltres ens hem
adaptat en aquest país i cadascú té la seva vida. Nosaltres parlem el gitano d’idioma
barrejat amb el català. I els gitanos d’Andalusia han barrejat la seva cultura amb el
lloc en el que estan. Cadascú adapta la seva cultura amb la seva terra. Tots parlem
a la perfecció el català amb alguns que altres errors però com tots i totes. Per
exemple jo quan escric tinc molts errors però ho intento practicar perquè realment
si no ho practiques mai n’aprendràs. A l’escola a mi no me’n ensenyaven, sols a
parlar castellà.

Què vol dir ser gitano?
Ser gitano vol dir que pertanys a una cultura específica a on hi ha unes tradicions,
una cultura de valors i et bases en aquests valors heretats pels nostres vells i això
es transmet de generació en generació, l’únic que està canviant tot molt per
diferents temes i la democràcia s’ha reconvertit i no sé ni com qualificar-la però s’ha
convertit en algo escandalós que no hi ha formalitat ni tampoc hi ha res. No hi ha
respecte ni els gitanos ni els paios envers als més grans, a la família... no hi ha els
mateixos valors que hi havia abans. La nostra cultura es basa en uns certs valors
que és tenir respecte als més grans encara que no siguin de la família. Ara mateix
estem patint problemes de persones joves que per desgràcia es comencen a
separar per diferents motius on hi ha fills i filles pel mig. Les separacions en el món
gitano han de ser per motius molt grans o per infidelitats, cosa que avui en dia en
hi ha moltes. Això crea uns enfrontaments on els mediadors han d’intentar reconduir
la situació. Jo tinc unes experiències en això enormes ja que sempre passa coses
així i ho he de mediar jo.
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Les persones d’aquest barri reben ajudes?
La majoria en reben i molts viuen del “cuento”. La majoria de famílies que viuen
aquí no tenen formació, un percentatge molt alt d’analfabetisme des dels menors
dins als grans, són famílies molt vulnerable ja que tenen la mínima formació.
L’important seria que l’administració és preocupés dels problemes que hi ha en
aquest barri ja que les famílies tenen necessitats especials i els fills això ho
heretaran. No es pot permetre que els infants visquin així. Primerament les ajudes
no arriben, les famílies que són quatre o cinc i que paguen tres cents euros de pis
ja no arriben. I desprès, uns dels problemes és que els mileuristes haurien d’intentar
subsistir però per saber distribuir bé els diners i fer-hi un bon ús s’ha de tenir uns
coneixements. Nosaltres som un col·lectiu que hem viscut tota la vida al dia agafant
caragols o venen productes. Aquell dia guanyem vint euros doncs els gastarem per
poder menjar tots i si un altre dia no tenim diners doncs no mengem.
Som molt generosos per exemple nosaltres a una boda no invitem, si vas pel mercat
vas dient aquell dia faig la boda però per norma els gitanos que vivim tenen dret a
venir a la boda sense invitació. Vosaltres en canvi feu invitacions i convideu sols a
uns quants. Fem un pressupost “a lo loco”, calculem més o menys quants som al
barri i llavors aproximem quanta gent vindrà. La gent que vindrà no es pot quedar
sense menjar per això sempre en fem més del que pensem per tal de que tothom
pugui menjar. Però bueno no controlem l’administració i és molt important. Aquí les
famílies amb mil euros no poden viure, fan treballs submergits i si ho descobreixen
et retiren les ajudes. No valoren que començar una altra vegada és molt difícil i
molts tiren pel camí de la delinqüència, a vendre plantes que diuen que són
medicinals o venen marihuana. Es busquen la vida per tal de sobreviure però això
no ho fan només els gitanos sinó que també molta altra gent de diferents cultures.
Però ens referim que fan tot el possible per alimentar-se quan els hi treuen les
ajudes ja que és moren de gana.
El banc d’aliments ajuda i jo els hi dono gràcies perquè existeix però és una
vergonya que mengin sempre els mateixos aliments. Nosaltres portem des del març
del 2020, quan ens van confinar, buscant vals per tal de que la gent s’alimentés. La
problemàtica aquesta de protecció social és molt complicada i complexa i no tenen
capacitat tots per poder-ho portar endavant. Però bueno, ara tenim uns nous polítics
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aquí a Lleida i veurem si ens barallarem o els estimarem (que passin de tot i la
situació segueixi igual o donar recursos per tal de millorar-la i fer un canvi positiu).
És molt delicat. Nosaltres som uns referents pel barri i els serveis socials sempre
es dirigeixen a nosaltres. Per fer un informe, per sol·licitar algun document... Potser
als serveis socials els hi fa falta més personal i això ho entenc però no ens poden
enviar a totes les persones perquè nosaltres no donem a l’abast.
Amb Santa Maria de Gardeny hem fet un acord verbal amb el tema educatiu per a
que tots els nens puguin tenir deures durant el tercer trimestre. Nosaltres imprimim
tots els deures i els hi fem arribar als infants. Amb dos mesos hem fet trenta-cinc
mil fotocòpies amb color per a nens petits i grans d’aquest centre escolar. Ara ens
estan felicitant per tota la feina que hem fet però ens ha fet una punyalada
econòmica ja que ens hem gastat moltíssims diners. Això ha carregat moltíssims
gestos que ara mirarem com poder recuperar. Al Magí Morera ho ha fet una altra
associació però no han pogut donar a l’abast ja que era molta feina. Nosaltres hem
arribat al 86% de les famílies i això dona un cert reconeixement. L’associació Pas
a Pas també ho va fer però va costar bastant i va arribar al 25% de les persones ja
que suposa una gran despesa. Ha sigut molt bonic i important. Hi havia persones
de totes les cultures que vivien en aquest barri o a prop.

El van interrompre amb una trucada d’una noia que demanava ajuda
econòmica juntament amb la seva filla ja que no estava empadronada a Lleida
i no podia rebre ajudes.
D’aquestes històries en vivim moltíssimes al dia i cada vegada més. La gent vol
rebre coses i accions a canvi de no fer res. Així no funciona la vida, s’ha de complir
les obligacions per tal de que t’ajudin. Jo tot això ho he après gràcies als anys que
porto aquí, a les experiències que hem viscut i a la dedicació que li he posat en
aquest camp perquè si ho veus des de fora no te’n adones. M’agrada molt una frase
que és “la major escuela es la calle”, considero que aprens molt quan et relaciones
i estàs bastant temps al teu barri.
Hi ha gent que cobra dos mil euros per ajudar i acompanyar a la gent del barri de
la Mariola i aquesta gent a sobre em ve a demanar ajuda perquè faci d’intermediari
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entre la família i aquesta gent. No hi pinto res però hem segueixen cridant. Jo sóc
un simple interlocutor, que faig una mica el pallasso. Apart les veritats les hem
d’anar dient poc a poc per tal de que no afecti tan. Els últims casos que estem
portant són històries per no dormir.
M’agradaria fer un llibre on pogués explicar tota la vida real de la Mariola, en
especial el meu col·lectiu ja que se com són perfectament i donaria una visió molt
diferent a la que la gent està acostumada. Agafaria algun jove ja que veu el barri
d’una manera diferent a la que la veig jo perquè sóc molt més gran. Però, realment,
no tinc temps ja que estic molt atabalat. Afegir que jo d’història en se poc i no
m’agrada llegir i per saber història s’ha de llegir el passat i comprendre’l. Si que
m’interessa el passat però sempre miro el present per tal de conèixer la situació
que estem vivint.
Els valors que tenim els gitanos eren diferents als dels paios però la diferència és
que nosaltres els hem conservat i volem que segueixin estan amb nosaltres.
També hi ha un altre cas d’una noia que ahir va fer setze anys que volia “desmadrarse” i fer el que ella vulgues i la seva mare li prohibia. Llavors la nit de Nadal la nena
va arribar molt beguda a casa i la mare la va renyar. La nena es va enganxar amb
la mare i la va començar a pegar fins que va aparèixer el seu germà més gran i va
pegar a la nena ja que no trobava bé que pegués a la seva mare sense motius.
Políticament està malament però jo penso que està bé ja que la nena s’havia de
centrar perquè no anava ben encarrilada. La mare no ha pogut portar-la recta, tenia
denúncies... i van anar a judici. La nena es mantenia amb la mateixa posició i així
durant molt temps. Jo he intentat negociar amb ella però no vol. Van decidir posarla en un centre per tal de reconduir-la però té molt pànic al centre... ja que segons
ella la castigaven molts dies. I s’ha fugat i va dir que quan tornés la castigarien i per
això es nega a tornar.
Hi ha una plataforma digital que s’ha creat per a defensar els drets dels gitanos a
nivell nacional que intenta millorar la situació que estan vivint els gitanos a
Catalunya manifestant les seves idees i explicant la situació que viuen. La majoria
són paios i hauria de ser al revés segons el meu criteri. Pedro Puentes és el que
dirigeix aquesta plataforma.
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També hi ha la Fundació Pere Closa que treballa en l’àmbit educatiu i està per la
zona de la Mariola. Però s’hauria de fer algun projecte molt més gran perquè hi hagi
algun canvi.
L’any passat va sortir un concurs d’un projecte que feia un seguiment a les famílies
(vint-i-u en total) tan en àmbit social com de convivència. Era un projecte bastant
complert, que demanaven dos educadores socials, dos ordinadors, un “seguro”...
però no en van trobar cap encara que sigues un projecte de l’Ajuntament de Lleida.
Al final el concurs el guanyo jo ja que ningú més es va presentar i és el que
treballava abans i ara tindria una mica de compensació econòmica. En total es
donaven 60.000 euros per poder-lo fer i jo tenia la figura de coordinador. El “marron”
cap a mi perquè per ser coordinador es necessita molta experiència. Jo per ells era
una persona que treballava, amb experiència i que em reconeixen. Però no
funcionava ja que les educadores volen cobrar igual que tothom llavors els diners
no donen perquè una cosa és voluntariat i l’altra cobrar. No vam poder fer res, i ho
vaig rebutjar. Vaig dir que preferia fer-ho gratis i el regidor va venir a parlar-ho ja
que per ells era fer un lleig. Els motius pels quals ho vaig deixar van ser: falta
d’entesa i voluntat amb l’Ajuntament. Perquè no arribàvem a cap acord per motius
polítics, socials, morals...
Ara ho volem fer però pel nostre compte per tal de poder millorar molts aspectes
però sempre amb la religió evangèlica. La majoria dels gitanos som evangèlics o
no som de cap religió i hi ha moltes esglésies pel barri i a fores.
L’Institut Templers encara segueix funcionant amb l’Antoni Olona però nosaltres no
tenim relació. És que realment si una institució treballa amb el col·lectiu gitano i no
té relació amb nosaltres ho té difícil d’arribar a algun lloc. Si que m’ha enviat alguns
xavals que tenen més problemes però hauria de tenir una relació més directa amb
mi ja que cadascú va a la seva. Els interessa que hi hagin discrepàncies i tothom
vagi a la seva quan en realitat hauria de ser al revés. Jo no sóc el millor però les
meves idees són bastant bones ja que l’únic que vull és que les entitats ens ajuntem
i podem fer un projecte amb cara i ulls que arribi a tota la població o almenys a gran
part d’ella. I aquesta idea no m’he la treu ningú.
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Les entitats que hi ha en aquest barri són l’Associació d’Amics del Pla de l’Aigua,
la Futur, la Fundació Cultural Gitana, l’Associació de “Marxens”, la “Xof Foro” (on
treballa el Pepe), les Dones de Ponent (on treballa la Paquita Domingo fent
projectes per les nenes perquè arribin a la Universitat)...
Jo vaig sortir a diferents programes com el de “Mala Fama” i un altre que va tenir
molta repercussió ja que vaig dir que “mi mujer es mía” i el presentador es va quedar
molt parat. Algunes persones em deien que era el seu ídol, que m’adoraven per dir
això però altres tot el contrari. Els gitanos sempre diem que “mi mujer es mía y yo
soy de mi mujer”. Perquè sinó som un de l’altre llavors no som res, la nostra cultura
és d’una manera i la vostra d’una altra. Afegir que sols va sortir aquesta part al
reportatge i això vol dir algo.
Els Gipsy Kings i programes així no ens representen a nosaltres i per la majoria no
són gitanos purs ja que estan fent que la nostra imatge cada vegada es deteriori
més. És ridícul i vergonyós. Intenten aconseguir fama la majoria d’ells i estan
rebutjats del col·lectiu. Això una gitana no ho hauria de fer ja que no està seguint
els valors de la nostra cultura.

Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-06-22
Edat: 53 anys
Càrrec: Mediador Circomunitari
La majoria de preguntes les contestava de manera ràpida ja que tenia molta
feina a fer i tot seguit tenia una reunió important sobre la situació que estem
vivint (Covid 19).
En què consisteix ser mediador? Es treballa de manera solitària o en grup?
És un professional imparcial que s’encarrega d’ajudar a persones que tenen
conflictes per tal de resoldre les diferències i arribar a un acord mutu. Normalment
treballo sol però col·laboro amb els serveis socials.
Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I desprès?
Tots els problemes que hi havia han empitjorat perquè molta de la gent que vivia
gràcies a l’economia submergida no han pogut tenir cap ingrès aproximadament
durant cent dies. Alguns exemples són la gent que anava a buscar caragols, ferralla,
entre altres. Per aquest motiu el problema s’ha agreujat molt.
Quina evolució hi ha hagut durant els 5 darrers anys en aquest barri?
L’evolució és que estèticament aquest barri és molt més atractiu. Però per
desgracia tenim problemes que fa 20 anys no hi eren, el més important és el de
l’ocupació.
S’ha fet alguna acció per millorar el barri en general?
Sí, hi ha moltes institucions que treballen per millorar la part estètica de la Mariola
per evitar tots els prejudicis que la gent associa en aquest barri però la veritable
necessitat és el treball social i econòmic.
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
El millor és el respecte entre els veïns i també l’ajuda entre nosaltres. Som un barri
multiètnic i multicultural en que els veïns ens ajudem en tot el que podem, és com
antigament als pobles: si ens fa falta un got de llet, dos dits d’oli... ens truquem i ho
donem sense cap problema. La majoria de la població que viu aquí, al barri de la
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Mariola, tenen una economia molt fluixa ja que són gent que estan en precarietat i
coneix les dificultats que tenen de sobrepassar el mes llavors comprenen les
situacions dels altres. En resum, són més atents a ajudar-se uns amb els altres.
I les febleses?
La falta de feina és un dels problemes més grans que existeix.
Que em podries fer una evolució demogràfica i laboral sobre el col·lectiu
gitano?
El col·lectiu gitano és d’un 50 o 60% de veïns en el barri de la Mariola i és on és
troben la majoria. Però hi ha moltes classes de gitanos com hi ha molta classe gent.
Quina és la fortalesa més gran d’aquest col·lectiu segons el teu parer?
La família està per sobre de tot però també el respecte que tenim cap a les persones
grans.
En quins barris és troba aquest col·lectiu?
El principal és la Mariola ja que es troba el 80% aproximadament de la població
gitana però també en hi ha al centre històric.
S’ha realitzat alguna acció per tal de millorar la seva situació?
Des d’associacions, jo mateix sóc el delegat territorial de la FAGIC (Federació
d’Associacions Gitanes de Catalunya) em estat fent un treball intensiu per tal
d’educar i magnificar la situació de la venta ambulant com de formar als nostres
joves. Fa cinc anys vam instaurar un pla de treball en aquest barri per tal de que
totes les persones gitanes tinguessin accés a la ESO (Educació Secundària
Obligatòria) majors de divuit anys. Durant aquest temps vint persones s’han pogut
treure aquests estudis, però també fa tres anys és va crear l’accés a la Universitat
per majors de vint-i-cinc anys i avui en dia en hi ha quatre aprovats.
Que em podries nombrar alguna institució que estigués fent alguna acció per
millorar la seva situació?
Sí, la principal institució que tenim és el Departament Social i Família perquè allí
estem inclosos al pla integral del poble gitano.
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Hem tingut una pausa ja que constantment l’estaven trucant per tal de que
pogués mediar un problema que estava passant a una família que viu en
aquest barri bastant urgent.
T’agradaria afegir algun comentari o suggeriment?
M’agradaria donar gràcies a la Federació ja que agrupa la majoria d’associacions
del territori de Catalunya i és la intermediària amb les administracions públiques a
cada territori.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-06-23
Edat: 29 anys
Càrrec: Educadora Social al Centre Obert Calidoscopi i dirigeix el programa Caixa
Proinfancia de la Mariola.
El Centre Obert Calidoscopi és un servei que va adreçat a adolescents que tenen
14 anys o més i també a les seves famílies on és treballen diferents projectes
d’acompanyament en l’àmbit educatiu i d’inserció social per tal de que puguin tenir
un futur amb més oportunitats laborals i no tan incert. També intentem donar
recursos a les famílies que són precàries i necessiten ajuda en tan econòmica com
educativa. En el programa Caixa Proinfancia de la Mariola ajudem majoritàriament
als infants que necessiten un suport educatiu ja que els hi costa més entendre el
temari o no mostren tantes ganes d’aprendre.
El teu treball és fa de manera solitària o en grup?
Treballo sempre en equip ja que permet tenir més nens i nenes en aquestes
associacions i el tracte és més personalitzat. No tothom necessita ajuda en el
mateix ni tampoc dedicar-hi el mateix temps.
Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I desprès?
Problemes que hi havia de per sí en el barri i arrel al Covid 19 han empitjorat en hi
ha bastants però m’agradaria destacar el tema de les desigualtats i el d’accedir a
recursos. Els serveis socials estan desbordats i no poden donar més llavors moltes
famílies ho estan passant realment malament durant aquest període. Afegir que
gràcies a la cooperació que hi ha entre veïns moltes famílies que no arribarien a
poder menjar aquell dia, ho poden fer. Però també en hi ha altres de salut, de por
a sortir al carrer i contagiar als seus familiars...
Quina evolució hi ha hagut durant els 5 darrers anys en aquest barri?
Des de que vaig arribar, més o menys quan tenia aproximadament 18 anys, fins
avui en dia l’evolució que ha fet és la barreja de cultures que hem pogut anar veient
al llarg del temps, ha incrementat molt ja que en el tema de les migracions el barri
s’ha convertit en multicultural, no sé ben bé si aquesta és la paraula, però vull dir
que hi ha moltes cultures convivint en un mateix territori. Sempre respectant-se tot
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i que a vegades es jutgen des de la seva cultura envers les altres. També el tema
de les desigualtats, és a dir, és un barri que està com marginat, la població de Lleida
que no viu allí no s’hi acosta o això és el que jo veig sigui per un motiu o per un
altre. Apart la gent cada vegada té més prejudicis ja que en els mitjans de
comunicació sempre diuen els fets més tràgics, en canvi els fets positius passen
més desapercebuts.
S’ha fet alguna acció per millorar el barri en general?
A nivell d’institució, com la que som nosaltres que s’anomena fundació
Champagnat, doncs fa 20 anys no existia la fundació Pas a Pas ni tampoc el
Calidoscopi però ara oferim espais de lleure i de creixement personal per a infants
i joves del barri és una gran aposta. Desprès ara farà uns sis anys aproximadament
que s’ha posat en marxa Pla de Desenvolupament Comunitari a la Mariola també.
Aquest Pla el porta una tècnica que la seva funció principal és dinamitzar una mica
el barri (molt petites accions i amb molt pocs recursos però per intentar fer alguna
acció de millora).
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
Per a mi, des de la meva perspectiva, la fortalesa més gran és que és com un poble,
és a dir, tu vas pel carrer i tothom et coneix, et paren a saludar-te, a preguntar-te
que tal estàs... i això fa molta unió entre les persones que hi viuen o treballen.
Per exemple en altres carrers com Passeig de Ronda tu vas per allà i ningú et
saluda o et pregunta si necessites alguna cosa en canvi a la Mariola això passa
cada dia.
I les febleses?
La feblesa més gran és que no s’aposta gens per aquest barri, les persones que
venen a viure a aquest barri ho tenen complicat i també estan molt estigmatitzats.
Si una persona diu que és de la Mariola la resta de la població comença a especular
i moltes vegades et poden rebutjar per por a que els hi facis alguna cosa. Des de
sempre aquest barri s’han fet especulacions i s’han atribuït característiques que no
responen realment a la realitat.
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Que em podries fer una evolució demogràfica i laboral sobre el col·lectiu
gitano?
És complicat ja que avui en dia resideixen tantes cultures en aquest barri que ja no
sols ens dirigim a aquest col·lectiu. Però hi ha una clara distinció: hi ha persones
d’aquest col·lectiu que es dedica a vendre productes al mercat ja que té una parada
establerta de tota la vida i no volen canviar de feina perquè els hi agrada (però que
a causa de la Covid 19 han hagut de parar de vendre i potser hauran de canviar
d’ofici durant un cert temps) però altres han apostat pels estudis. Hi ha molts joves
que venien al nostre centre i jo feia pràctiques, avui en dia, tenen una feina fixa i
una formació. S’han construït una vida “digna” per tal de poder alimentar-se sense
tants problemes i tenir un futur més segur. Però altres continuen necessitant moltes
ajudes com la Renta Garantida i han d’unir moltes forces per poder tirar endavant.
Quina és la fortalesa més gran d’aquest col·lectiu segons el teu parer?
El col·lectiu gitano és una gran família que quasi sempre està unida. És la cosa que
té més valor per ells i elles i farien qualsevol acció per tal de protegir-los o de seguir
units. En el meu cas la família és important però no li donem tanta importància.
Apart la majoria de persones viuen totes juntes o molt a prop (en el mateix barri)
per tal de veure’s cada dia i compartir experiències junts i juntes.
I la màxima feblesa?
La feblesa és que costa tirar en davant alguns àmbits com és l’educació. S’està fent
però s’hauria de donar encara més rellevància ja que molts joves encara deixen els
estudis bastant aviat ja sigui per causes familiars, per falta de motivació... Hi ha
entitats que treballen per tal de que millori però s’hauria de fomentar més i canviar
la mentalitat d’algunes famílies perquè pensen que amb el mercat o la venta
ambulant podran resoldre la seva vida sense necessitat d’estudis.
S’ha realitzat alguna acció per tal de millorar la seva situació?
Aquest any, al nostre centre s’ha realitzat el PDC (Pla de Desenvolupament
Comunitari) que treballa amb qualsevol col·lectiu (no donem cap tipus de
preferència per ser d’un grup o d’un altre). També fa uns anys vam portar un
projecte pel col·lectiu de dones gitanes per treballar la cultura però anava segons
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les subvencions que arribaven o deixaven d’arribar. Però a altres centres fan altres
activitats per millorar la seva situació i enriquir el barri.
Creus que s’hauria de fer alguna acció per millorar la seva situació?
El més important seria que fossin ells/es els que vulguin generar un canvi, és a dir
poder treballar des de les seves necessitats i no treballar el que nosaltres creiem
que els fa falta, tot i que nosaltres desprès intervenim. Pensen que nosaltres els
podem salvar o buscar un futur millor per ells i elles però no és així. Han de
contribuir i nosaltres els podrem ajudar en el que puguem.
Quina és l’acció que ha tingut més bons resultats des de la vostra institució?
La creació del centre Calidoscopi, per mi ha estat un total acert ja que els nens i
nenes adolescents havien estat durant tota la seva infància al Pas a Pas i arribaven
a l’adolescència i es tallava ja que no hi havia cap institució per ajudar-los. Gràcies
a la creació d’aquesta institució dona una oportunitat a les persones que no tenen
tants recursos i molts avui en dia tenen estudis i una feina estable o estan fent un
cicle o a la universitat estudiant un grau.
Quines institucions hi ha al barri de la Mariola?
En hi ha moltíssimes com per exemple la fundació Champagnat, el Calidoscopi, el
Pas a Pas, l’Associació Futur (que sols treballa amb el col·lectiu gitano), la FAGIC
(porta la dinamització del territori del món gitano), la fundació Pere Closa (és de
Barcelona però a Lleida fa reforç escolar al col·lectiu gitano), els Salesians, els
Serveis Socials (fa projectes d’inserció laboral).
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-06-23
Edat: 28 anys
Càrrec: Tècnica en dos projectes, actualment, en el barri de la Mariola i
concretament un d’ells va dirigit a joves gitanos. És un projecte socioeducatiu que
va adreçat a donar suport escolar a alumnes, a les seves famílies i llavors estem
coordinats amb les escoles que assisteixen aquests alumnes.
El teu treball és fa de manera solitària o en grup?
Treballo amb un equip format per dos persones per tal de poder arribar a més
nens/es d’aquest barri.
Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I desprès?
Problemes en general jo no n’he trobat amb cap i les famílies en sí tampoc. Però
realment tampoc ho sé ja que jo sols toco el àmbit educatiu llavors no t’ho sabria
dir del tot.
Quina evolució hi ha hagut durant els 5 darrers anys en aquest barri?
Clar és que jo sols porto 4 anys treballant en aquests projectes però des de fa 4
anys si que he vist una certa evolució. Jo treballo en el casal social de la generalitat
que està al costat del camp llavors jo no entro al barri quan vaig a treballar i llavors
jo només toco l’àmbit educatiu, diguéssim.
En l’àmbit educatiu molta evolució no he pogut veure però si el que em trobo és que
les famílies estan força implicades, vull dir, volen que els seus fills/es estudiïn i la
majoria tenen interès. Hi ha d’altres que no, que no s’han acabat de treure la ESO
o perquè moltes nenes es queden a casa treballant perquè acostumen a tenir molts
germans/es petits/es i es queden a casa. Altres comencen a treballar també i no
continuen però si que la majoria sí que tenen interès, fins i tot alguns expliquen que
volen arribar a la universitat i, bueno, nosaltres els alumnes que tenim, en hi ha un
que està fent un cicle mitjà que és el que més està estudiant, i la família està bastant
implicada perquè volen que se’l tregui.
Quants joves participen en aquest projecte de reforç escolar? Tots són del
mateix barri?
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Ara mateix tenim 21 alumnes als que ajudem en tot el que podem. Són tots de la
Mariola però si que hi ha tres famílies que viuen a Pardinyes però que durant el dia
fan vida a la Mariola i van a escoles o instituts del barri.
Quines edats tenen els vostres alumnes?
Nosaltres tenim, els més petits que comencen ara faran 2n de Primària i fins a
secundària tenim que faran aquest anys tercer, tercer de la ESO. Desprès tenim
aquest alumne que fa el cicle mitjà. Amb nosaltres poden estar fins que arriben a la
universitat.
Estàs oberta a que arribin noves persones?
Sí, sí, sí! Nosaltres tenim vint places en total i com a molt podem passar alguna
plaça més com ara mateix que en tenim 21, però clar a vegades també hi ha baixes
llavors nosaltres busquem nous alumnes, noves famílies que vulguin. Si que hi ha
dos requisits, el primer és que has de ser gitano o gitana i l’altre és que no han de
ser absentistes. Entre aquests quatre anys si que hem conegut a moltes famílies i
hi ha hagut baixes pues perquè al final no tenien tant interès o, bueno, altres casos
però si que estem oberts a noves persones que vinguin.
Les places es poden incrementar o ja estan establertes?
No, al ser dos metres no donem a l’abast per atendre a més alumnes, si que es pot
ampliar una o dos places ja que la ratio està sobre els vint i molt més no es pot
superar.
És un reforç de totes les assignatures o sols algunes en concret?
De tot, ajudem a alumnes que demanen beques a la generalitat, a la gestió, o
beques de material escolar com fa la meva fundació (Pere Closa)...
Tot el que nosaltres coneixem ho fem servir per ajudar als nens/es ja sigui d’art,
història, economia, matemàtiques, entre altres.
T’agradaria afegir alguna cosa?
Jo desconeixia el barri perquè sóc d’un poble de la franja llavors no vivia a Lleida
però la veritat és que porto 4 anys treballant amb aquest barri i estic molt contenta,
les famílies trobo que són molt agraïdes i jo em sento molt estimada al barri.
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Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-06-24
Soy XXXX estoy trabajando en el Ayuntamiento de Lleida y durante un año y medio,
el año pasado y antepasado, estuve trabajando en el barrio la Mariola para hacer
un diagnóstico inicial de la situación del barrio, la situación de los gitanos, pero en
general desde una perspectiva integral de la situación del barrio para analizar y
buscar maneras de transformar el territorio. Este trabajo lo finalicé y ahora he vuelto
a mi lugar de trabajo que es el Departamento de Juventud, pero, bueno, hice un
diagnóstico y desde este sentido te puedo informar a partir del trabajo que hice. Es
un trabajo que no se ha publicado y que tampoco se ha presentado porque el
ayuntamiento todavía no va a empezar a hacer un planning para el barrio, no
encontrará en este momento la oportunidad y entonces es un documento que no
es público. Que yo te lo puedo dejar, pero con el compromiso de que no se publicite
porque no es un documento público.

¿Y cómo acaba usted de decir que ha trabajado ahí, puede darme alguna idea
sobre el retrato actual del barrio de la Mariola?
El barrio actual de la Mariola es un barrio que está situado bastante céntrico
actualmente en la ciudad de Lleida, pero cuando se creó este barrio, se creó un
barrio muy apartado de la ciudad porque la ciudad estaba muy lejos y entonces se
creó un barrio para acoger la población que venía del resto del estado español.
Aquí, en Cataluña, hubo un momento de crecimiento, entonces venía mucha gente
para trabajar, de Andalucía, Extremadura y también del Pirineo catalán y conforme
a este barrio, eran polígonos de vivienda exclusivamente. No había comercios, no
había una organización urbanística, luego el barrio fue creciendo hubo también
aportaciones de privadas, zonas o proyectos de construcción de casas y toda esta
historia tiene que ver con el contexto actual de la Mariola entonces allí hubo mucha
gente de fuera y también personas que estaban una estonita como son los centros
históricos que estaba destruyéndose por la guerra también y entonces allí fueron
muchas personas a vivir. Luego con el tiempo, ahí se instalaron también una
población llamadas gitanos catalanes que son gitanos asentados, gitanos que se
han dedicado tradicionalmente a los mercados, al trato del ganado… Era una buena
parte de la población de Lleida que después se trasladaron al Barrio de la Mariola.
Con el tiempo, en el barrio había una convivencia entre los gitanos y el pueblo Palla
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que las personas mayores del barrio siempre la destacan. Entonces en el barrio, la
zona más antigua se ha ido degradando. También centrándonos en la población
gitana, en otro momento de la historia del barrio, mucha población del barrio
prosperó y se fueron a buscar otras viviendas en otro lugar de la ciudad de Lleida
donde había promociones con pisos con ascensor, más grandes. Y la zona se ha
quedado con una vivienda más degradada. En un momento dado, en los años 90,
allí también se van a vivir poblaciones gitanas provenientes de los campamentos
gitano, había un campamiento muy grande en Lleida y la población de este
campamiento se destruye por la ciudad y una parte va a parar al barrio de la Mariola
y, esta parte que va a parar al barrio de la Mariola, hace un efecto, llamar a otro
gitano porque a los gitanos les gusta vivir en la familia extensa. Y luego hay otro
momento en el barrio que es el momento de la crisis económica de 2008, aquí en
ese momento había familias que se habían comprado pisos de protección ..y
pagaban su hipoteca …porque se quedan sin trabajo y se van del piso, pero los
piso se quedan para los bancos entonces en una zona allí en la Mariola hay muchos
pisos vacíos y estos pisos, allí se ha producido una ocupación de muchas personas
con muchas dificultades y que generan mucha dificultad de convivencia con
antiguos vecinos del barrio.

A su parecer, ¿qué ha cambiado en la Mariola durante estos cinco últimos
años?
Iría un poco más lejos y diría que los últimos diez años más o menos porque se ha
producido cambios muy importantes sobre todo a la población que ha podido
económicamente, una parte de la población se ha ido y se ha convertido en un lugar
de paso de personas sin posibilidades económicas que van a vivir allí y luego se
van, un sitio muy de paso. Luego una degradación de la vivienda importante. Pero
la Mariola es un barrio muy grande y entonces es un distrito de la ciudad y ahora
mismo te estoy hablando de una sola que son los bloques que son en decadencia
entonces hay otras zonas que son la zona Juan Carlos que es una zona que en
suma está habitado por mayores asentados y luego también ha crecido una
población por la parte alta que es una población con unas viviendas para personas
con más medios con comunidades en que algunas tienen piscinas, y estás están
tocando a la zona más degradada de la zona del barrio. Esta población que ha
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llegado nueva en esta zona con gente con más posibilidades, esta gente no utiliza
los recursos del barrio de la Mariola, utilizan los recursos de otras escuelas. Su
escuela no está en el barrio, no tienen que ir en el barrio de la Mariola, van a una
escuela en Cappont que está bastante lejos y no van a institutos que están justo al
lado.

Tomando en cuenta las características que acaba usted de darme, ¿cuáles
son a su parecer las fortalezas de esta población dada la situación
socioeconómica e infraestructural crítica que la caracteriza?
Quiero decir que hay una parte de la población que tiene mucha dificultad
económica y hay otra parte que no. De las fortalezas, a pesar de que en el barrio
se ha creado barreras, porque el barrio de la Mariola está al otro lado del Paseo de
Ronda por una parte por el otro, hay una barrera de edificios que son el C.A.P., la
residencias y tal, es un barrio que está muy céntrico de la zona de Lleida, es una
fortaleza porque se podría hacer con cierta facilidad un barrio más abierto de la
ciudad, o sea allí conozco barrios en Barcelona que están con dificultad pero están
rodeados de polígonos industriales y quedan allí muy cerrados. El barrio de la
Mariola está allí en el centro de la ciudad. En la Mariola hay muchos recursos de
tipo social porque ha habido muchos residentes… hay unas escuelas en marcha
con instituto con ganas de funcionar bien y todos estos recursos, son una
potencialidad para el futuro del barrio. Lo que pasa es que a lo mejor hay que
plantearse un estilo de trabajo distinto en el cual todos estos recursos trabajan de
una forma conjunta, las escuelas, los centros administrativos, los servicios sociales
tengan un nuevo planteamiento que se enfoque entre todos que se basen en la
unidad. Es un barrio que tradicionalmente ha habido relaciones de muy buena
convivencia en el pasado entre diferentes colectivos que ahora se ha roto porque
ahora hay un grupo que tiene mucho más un comportamiento de grupo de
excursión con muchas dificultades para integrarse porque asumen unos
comportamientos culturales que chocan con las otras personas, pero sin embargo
hay una larga tradición de convivencia sobre la que replicar. Hay servicios, hay
entidades, hay comunidad. Lo que pasa es que la comunidad es muy rota, pues
cada colectivo va por su aire, pero hay poblaciones gitanas con mucha gana de
tirar en adelante, que sus hijos tiren en adelante a nivel escolar, que haya una
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evolución. Hay una parte de la población gitana muy interesada en producir un
cambio y además hay entidades gitanas vinculadas a mundo más grande de la
entidad gitana que realmente tienen gana de tirar para adelante. En la Mariola hay
un colectivo de gitanos jóvenes que se han formado en los últimos años para
acceder a la universidad, han hecho curso de acceso a mayores de 25 años y esto
es un aspecto muy importante que hemos de tener en cuenta porque es una
referencialidad, es un modelo para un grupo muy importante de gente, no todos los
gitanos porque hay gitanos en el barrio muy distintos con diferentes maneras de
entender las cosas entonces para un sector gitano que ahora es un sector vinculado
al mercado que es un sector a la baja, es muy importante que se introduzca la
expectativa de que se puede ir más lejos, de que se puede uno formar, dentro de
su tradición porque al mismo tiempo es una población que está muy vinculada a su
cultura, a su música, a sus tradiciones, a su manera de entender la familia y eso es
muy importante.

Vale. Y acerca de las debilidades a que se enfrenta esta población, ¿puede
decirnos algo?
¿Me preguntas al nivel del barrio en general o solo a nivel de la población gitana?
Tanto al nivel del barrio en general como a nivel de la población gitana
De debilidades, hay una problemática muy importante en relación a la transición
escuela-trabajo. Creo que es un tema muy central. Lo que pasa es que no es un
tema que se resuelva arreglando la escuela. Es un tema que se resuelve arreglando
a nivel del barrio. El tema de la escuela es un tema muy importante porque hay una
dificultad enorme para asolir niveles formativos. Los niños van a la escuela, es
verdad, cada día más hay menos niños que no van a la escuela, todos van, pero
con un planteamiento de entrar en relación con la otra población, los niños
pequeños si no van a la escuela no pasa nada y eso produce que los niños tengan
un retraso en relación con los otros niños, pero también pasa que muchos jóvenes
abandonen muy pronto los estudios. Hay un porcentaje muy elevado de jóvenes
que no tienen los estudios elevados. Ahora estamos en un mundo con más medios,
pero continúan haber un nivel elevado de niños que no tienen un nivel graduado
escolar. Entonces esto incide sobre todo en la vida de estas personas porque luego
el tema de incorporación al trabajo, tienen muchas dificultades por integrarse siendo
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una población estigmatizada. Luego no tienen las capacidades y habilidades
sociales para buscar un trabajo fuera de sus redes y entonces esto dificulta mucho.
Creo que es un punto muy importante. Creo que la escuela por sí sola no puede
transformar porque es una cuestión de expectativas familiares, o sea uno hace, uno
se forma en función de si esto lo servirá para algo. Si la familia piensa que a sus
hijos no les va a servir para nada la escuela, pues entonces no van a potenciar que
los niños van a la escuela, no van a potencia que hacen los estudios y, por lo tanto,
es también incidir en que las familias puedan recibir formación para poder enseñar
a sus hijos para poder entender todo esto un poco. Luego, hay muchos problemas
de familias que en los servicios sociales se llaman servicios cronificadas que son
unas familias con problemas grandes de todo tipo, económico, laboral, vivienda,
conflictos familiares, entonces estas familias no se consiguen que evalúan
considerablemente y que hagan cargo de sus problemas y que se cronifican y
hagan que las familias trasladan sus problemas a servicios sociales, en el
ayuntamiento, que se tiene que encargar de dar a estas familias estabilidad. Hay
familias que a veces se apoyan en recursos económicos de los que les proporciona
la administración, pero no tienen una capacidad o unas posibilidades para tirar en
adelante, para cambiar y eso se traslada de manera exagerada en los niños y
jóvenes de la familia. La mayor incidencia sobre la educación del niño es la familia.
Esto es el gran problema.
¿Hablando del cambio, que acciones se han hecho en barrio durante estos
últimos años para mejorar la situación que acaba de contarme?
Desde mi punto de vista, se hizo gran trabajo en el barrio de la Mariola, un trabajo
urbanístico que se hizo a principio de los años 2000 hasta 2008, se hizo un plan del
barrio, fue la mayor inmersión que se dedicó, se llevó desde el departamento
urbanístico de la Generalitat, del Estado y de Europa. Son un tipo de programas
que se han hecho en nuestras ciudades también, entonces aquí se arregló el barrio
al nivel urbanístico, se creó una biblioteca, se abrió un centro de atención primaria
se crearon muchos recursos y se arreglaron muchas cosas urbanístico de las
calles, se puso ascensores en algunas zonas y también se hizo apuestas por temas
laborales. Ha sido importante porque si no se había hecho el barrio estaría en
peores condiciones, entonces no se trabajó con la comunidad …un compromiso de
la comunidad para la transformación de la comunidad. Los cambios cambian a nivel
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urbanístico, pero no incidía sobre los temas de viviendas porque hay viviendas que
estaban muy degradadas y no se incidió sobre la comunidad, la educación, el
trabajo de una forma importante y pensando en el futuro. Creo que al barrio le
conviene un planteamiento muy trabajado con todos los departamentos del
ayuntamiento con otros departamentos de la Generalitat con todas las entidades
del barrio, con toda la comunidad, con las escuelas, con los servicios sociales de
manera que es necesario hacer un planteamiento en este sentido, y que no sea un
planteamiento muy de hacer un gran cambio en dos años, sino un planteamiento
de hacer un gran cambio en veinte o treinta años pero con grandes cambios y
pequeños cambios juntos porque los cambios en dos años, me decía un miembro
de la entidad de allí que a veces son peores dado que las entidades llegan allí,
presentan cambios, promueven y luego se van y mientras tanto, se ha cargado una
parte del tejido social, tienen sobrevivir ellos mismos e introducir el trabajo y a veces
es peor. Entonces hay que organizar un trabajo en este sentido en el tema de crear
oportunidades, que si se hace un cambio urbanístico, que si se cambian las casas,
si se arreglan las casas, esto sería una oportunidad para estos jóvenes a encontrar
trabajo, que si se hace una transformación educativa, que se piensan en las familias
para crear oportunidades para personas que en realidad tienen muy poca. Nosotros
tenemos que pensar en cómo que la gente que está aquí no evoluciona, Esto es
porque es muy difícil, Hay que ir trabajando en buscar referentes positivos en una
gran variedad de personas con las cuales no podemos incidir por edad, por
comportamiento, pero pensamos que podemos transformar, dar referentes
positivos y entonces solucionar, pero muy poco.
Vale. ¿Qué evolución se ha hecho sobre la situación actual de la población
gitana en el barrio a nivel demográfico, laboral y socio económico y también
urbanístico?
La verdad es que soy antropóloga de formación entonces esto se tiene que notar
en el trabajo porque habla de población gitana en conjunto es muy difícil como
hablar de población Palla en conjunto, o sea, la población gitana es una población
muy diversa, hay muchos tipos de población gitana y sí que es verdad que
comparten unos comportamientos culturales, pero hay muchos otros que son
distintos. Entonces en el barrio la Mariola hay mucha población gitana que se crea
y que tienen mucho interés en potenciar su cultura. Les gusta potenciar sus
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tradiciones, tienen una especial espiritualidad y manera de entender la vida y esto
es una parte de la población gitana. Hay otra parte de la población gitana que está
realmente en situación de exclusión social, es una parte que busca en su cultura
las características de exclusión si podemos decirlo así. Buscan integrarse, pero
desde su tradición y su manera de entender la vida, pero con las características
que a menudo chocan con la otra población. Esta población en el barrio ha crecido
porque cuando tienes una zona en el barrio en exclusión se crea allí como una
bolsa en la cual puede ir más gente porque como es una zona ya degradada va
mucha gente y se crea una vulnerabilidad multiplicada. Es un concepto que utilizan
los geógrafos, hay muchas personas en vulnerabilidad, alunas no están en
vulnerabilidad, y lo que hacen los que están en vulnerabilidad es convertir el barrio
en barrio vulnerable en el cual hay miseria, en el cual las personas que se van o no
utilizan los recursos del barrio, se escapan de la escuela del barrio y se van a la
escuela del otro barrio y esto crea una situación muy estigmatizada y muy
problemática en una zona del barrio. Luego tenemos otro grupo de la población
gitana que no debemos destacarlos porque es muy importante que viven en la zona
que es Juan Carlos, que son muchos gitanos asentados y es otro tipo de población
gitana vinculada a los mercados. Esta población tiene el problema de que el tema
de los mercados en el mundo actual globalizado ya está de bajo porque hay mucha
competencia y tiene muchas consecuencias como la crisis actual que está
impactando muy negativamente. Pero es una población que una parte de ellos se
estará dando cuenta de esto e intenta ir en adelante y se forman una parte. Esto es
una gran oportunidad que hay que potenciarla.
¿Hablando de la convivencia, cómo se la vive allí en la Mariola, a su parecer?
Otra vez por zona. En general, la convivencia en el barrio la Mariola no es mala, y
tampoco es un barrio tan peligroso como se suele describir. Creo que hay un
problema de convivencia muy grave en la zona de Ramírez y es un sector donde
la convivencia entre vecinos es muy grave porque se produce muchas ocupaciones
ilegales y porque hay mucha población que está pinchando la luz, pinchando el
agua, utilizando el espacio público de una forma muy particular, su chatarras
entonces esto produce allí una situación de convivencia muy difícil para el resto de
los vecinos porque una gran parte de la población tiene un comportamiento muy
negativo con los vecinos de allí. También hay población de personas mayores que
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están en una situación de mucha vulnerabilidad porque hay muchos que les roban,
que les quitan la luz y esto produce situaciones de mucha peligrosidad porque
pinchan la luz tocando cajerías de gas y esto es muy difícil. Se trata de un pequeño
grupo y luego hay mafia, persona que se dedican a tráfico de droga, también
produce allí que se creen situaciones de abuso porque hay personas que
aterrorizan a los vecinos a través de su funcionamiento y mafias. Son pocas
personas lo que pasa es que esto es importante decirlo. He trabajado allí y he
disfrutado hablando con los vecinos y trabajando con otras personas, pero sé que
hay estos problemas.

Y en relación con todo lo que acabamos de mencionar sobre este colectivo,
¿Cuáles pueden ser sus puntos fuertes por una parte y débiles por otra parte?
De los puntos fuertes, es una población que se ayudan entre ellos, una persona de
mayor de edad nunca estará solo porque tienen el concepto de la familia extensa.
Por otra parte, se crean redes de relaciones muy cerradas entre las personas hay
mucho control social, con las mujeres hay muchísimo control social todavía y esto
es un elemento negativo porque estos que están vinculados a estos sectores no
tienen casi la posibilidad de relacionarse con personas del exterior de su red.
De las debilidades tenemos la falta de expectativas para el futuro, la falta de
formaciones y que se crean un entorno muy negativo donde viven las personas de
los cuales es muy difícil salir, en este caso es muy difícil encontrar puntos positivos.
Había algunos puntos positivos que hay en este grupo, en este sector de personas,
hay personas que son ventanas con las que se puede hacer un trabajo, sobre el
cual asentar el trabajo para toca la comunidad. Hay gente positiva.

¿Qué acciones específicas se han hecho para esta población dado que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad?
Se ha hecho un trabajo con esta población individualizado con las problemáticas y
no se ha trabajado para fortalecer la comunidad ni para fortalecer su posición en el
entorno, sino que se ha hecho un trabajo más de ayuda, más de darles lo que
necesitan, de asistencia que es importante también porque la gente tiene que tener
recursos para sobrevivir, pero solo hemos centrado en este tipo de trabajo, se crea
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una relación de dependencia. La gente no tira en adelante, no evoluciona. En
general el trabajo ha sido esto. De los problemas se ha creado una situación que
se escapa del control, de los delitos sociales, de la escuela, para esos mismos, el
tipo de trabajo con ellos sería un trabajo mucho más próximo con un educador
social, con un maestro, muchísimo próximo sin crear distancia ni frustraciones con
las familias ni interés de control sino con un interés de crear un vínculo que les
permita abrirse al mundo exterior. Hay que respetar sus tradiciones, sus maneras
de hacer.

¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de esta población?
Creo que hay que hacer un proyecto a largo plazo, proyectándolo al futuro
pensando que los niños que van a la escuela en la Mariola, dentro de veinte años
serían niños con más oportunidades, pensando en un proyecto lento y pensando
en un proyecto muy anclado en la comunidad, en la cual se sienta como partícipe
de este proyecto. La comunidad tiende a las personas que viven, pero también a
las personas que trabajan allí, los servicios que están allí, y con una incidencia
sobre todos los aspectos al mismo tiempo buscando a unos elementos centrales
que puedan permitir a ayudarnos en el proyecto, que pueden hacer cambiar las
cosas, teniendo un papel de transformación. Se debe buscar trabajar con la
comunidad, con todos los departamentos para incidir en la educación, en el
comercio. Hay que coincidir que algunos recursos que están en el barrio la Mariola,
que la Mariola vuelva a convertirse en un lugar donde los ciudadanos de Lleida
tengan que ir, tengan que ir ver a un espectáculo, a una plaza, porque allí está el
departamento de atención al ciudadano de la ciudad de Lleida. Todas estas ideas
podrían ayudar a transformar, el tema de comercio, educativo y laboral, poniendo
énfasis en recursos laborales que a la vez coincidimos en lo que es la mejora de
las estructuras del barrio, el tema de las viviendas también porque ha viviendas
muy degradadas, y el tema de trabajar con la población en situación de exclusión
desde una perspectiva mucho más integradora y transformadora. Esto es muy
utópico, pero encontrar los grandes pilares sobre qué trabajar poco a poco y, con
la población más joven igual es más fácil introducir cambios y no las posibilidades
y no las perspectivas. Si trabajamos solo sobre el comercio no va a funcionar
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tampoco si lo hacemos solo sobre la escuela. Se debe trabajar sobre todo a la vez
buscando donde se pueda incidir.

Muchas gracias por su colaboración y por el tiempo que nos ha acordado.
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2020-07-09
EDAT: 18 anys
FEINA: Ara mateix no estic treballant ni tampoc estudiant ja que estic centrat amb
la música. Vaig acabar els meus estudis a 4rt de la ESO ja que les matèries que
feia a l’institut no em motivaven lo suficient com per seguir. Fa pocs mesos vaig
treure una cançó juntament amb un grup d’amics del barri sobre la Mariola
anomenada MIBARRIOES. Aquesta cançó ha tingut més de 51.000 visites i han
participat moltíssimes persones. Llavors ara mateix estic centrat en treure cançons
i fent “covers” ja que realment és el que m’agrada i m’agradaria fer en un futur.
Des de petit amb els amics que tenia a la Mariola ens ajuntàvem per cantar i passar
una bona estona i gràcies a això he trobat la meva vocació.
Què significa per tu el barri de la Mariola?
Per mi ho significa tot, allà tinc la meva família i amics/gues. Des de petit m’hi he
criat allà i sempre m’he relacionat amb la gent d’aquest barri ja que m’han acceptat
com un més de la família. És un barri on m’han ensenyat la part dolenta de la vida
per poder-la afrontar bé en un futur no molt llunyà. També he après molts valors
que a molta gent ignorant els hi faltaria com per exemple el respecte, l’educació…
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
El millor del meu barri és anar pels carrers d’aquest barri i poder saludar-te amb
tothom ja que tots ens coneixem entre nosaltres per les famílies, amics/gues o
simplement de vista. És un poble dins d’una ciutat ja que des del meu parer ho
sembla.
I la feblesa?
El pitjor del barri és que encara hi ha gent estupida que intenta complicar-te la vida
però realment això passa a tots els llocs i a tots els barris, no sols a la Mariola.
T’agradaria canviar alguna cosa del barri de la Mariola o millorar-la?
Jo crec que no canviaria res d’aquest barri perquè així és com ha evolucionat a dia
d’avui però si que m’agradaria que l’Ajuntament de Lleida ens donés alguna ajuda
tan en l’àmbit educatiu com en l’econòmic per tal d’ajudar a famílies que ho
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necessiten. Moltes famílies estan vivint en una situació precària llavors algunes
ajudes anirien bé, la veritat.
Per què creus que la gent de Lleida té tants prejudicis d’aquest barri?
En la meva opinió crec que té tants prejudicis per culpa de molts mitjans de
comunicació perquè sols diuen les coses dolentes del barri o quan passa algun fet
negatiu. Llavors a la gent l’única informació d’aquest barri que els hi arriba és
dolenta i no afavoreix massa al barri. També hi ha molta gent que els hi ha interessat
deixar malament el seu propi barri.
Com vas decidir fer la cançó sobre aquest barri?
La cançó que vaig fer juntament amb uns amics meus del barri la vam decidir amb
un veí que tenia ja que fa poc va marxar a Tarragona a viure per treball. Desprès li
vam comentar al meu cosí la idea i la vam difamar per tal de que alguns dels
cantants d’aquest barri es poguessin ajuntar amb nosaltres i treure un més bon
resultat.
Quina és la fortalesa més gran del col·lectiu gitano segons el teu parer?
El punt més fort és l’amor que tenen a la seva gent. Jo tinc família gitana i tots vivim
molt a prop uns dels altres ja que ens agrada estar units i poder compartir molt
temps junts. Afegir que tenim molt respecte cap a les persones grans. Per nosaltres
són com exemples a seguir ja que els admirem i sempre que ens diuen una cosa
la fem sense protestar.
I la feblesa?
Jo crec que no hi ha punt feble en aquest col·lectiu ni tampoc un punt dèbil. Són
persones com totes les altres però que tenen costums diferents. La seva cultura
s’ha de respectar com respecten ells la dels altres.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-09
Edat: 43 anys
Càrrec: Educadora Social. Treballo a un centre de menors del barri del Secà de
Sant Pere.
Quina relació té el teu càrrec amb el barri de la Mariola?
El càrrec on treballo al centre de menors no té una relació especial amb la Mariola,
directament no. El que passa és que tenim casos allà, que algun nen o nena que
està internat al CRAE ve de la Mariola. Però no perquè tingui una relació concreta
sinó que és per casualitat però és un CRAE que atenem a tots els infants i
adolescents de Lleida i comarques.
Jo com a educadora social treballo a un CRAE (que és un centre residencial d’acció
educativa) amb menors que estan tutelats per l’administració això vol dir que els
han retirat la tutela a les famílies. Jo fa divuit anys que hi treballo allà i fa cinc anys
he començat a veure molta presència de nens gitanos i mai ho havia vist. Abans hi
havia algun cas d’algun infant o algun menor que estava tutelat per causes com els
pares a la presó, moltes dificultats i no tenen família extensa que això és molt raro
en famílies gitanes... Llavors quan tens un cas són molts nens perquè no hi ha un
fill únic gitano sinó que són molts però ara de fa cinc anys cap aquí si que cada
vegada hi ha més ingressos de nens de famílies gitanes. Això és el canvi que he
vist de la infància i ara hi ha, no sé perquè normalment els pares tenen padrins o
tiets que es poden fer càrrec però actualment hi ha hagut com un augment
d’aquesta població gitana als centres. Suposo que la situació familiar és molt
desfavorable, tant que no es poden fer càrrec dels nens i nenes.
El teu treball és fa de manera solitària o en grup?
En equip, som molta gent.
Quina evolució hi ha hagut durant els 5 darrers anys en aquest barri?
Bueno, jo al barri de la Mariola fa que hi visc deu anys i els deu anys anteriors,
osigui fa 20 anys, vivia al costat, a l’altre costat de Ronda. Llavors sempre he estat
molt a prop del barri de la Mariola. Però més concretament des de que hi visc allà,
deu anys, (el que passa és que no visc al centre d’aquest barri, visc a una punta de
nova creació) sempre he fet vida al barri ja que vaig al metge, al CAP del barri allà,
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a comprar al barri... I jo he vist una evolució en quant a, el fet de viure allà t’adones
de que la realitat no és la que es diu sempre. Hi ha una imatge de la Mariola, quan
no hi vius, molt deteriorada, molt dolenta, molt negativa i ara que hi visc crec que
aquesta imatge no és realista. Si que passen coses però com a tots els barris però
bueno quan fas vida allà, fas una vida normal i veus una activitat normal, la gent
treballa, té botigues, comerços... Llavors en deu anys que porto allà massa evolució
no he vist tampoc, si que es va edificar el CAP nou que ha donat molta vida al barri
perquè és molt xulo, molt verd... però més que evolució he vist una millora. Però
molt general perquè, ja et dic, que quan vius allà no veus que sigui un barri que té
tants conflictes, com es diu. Potser evolució seria més presència potser dels serveis
de neteja perquè a vegades si que està una mica brut i sé que els veïns, que tenim
un grup de WhatsApp, sempre estan dient que hem de trucar a l’Ajuntament de
Lleida perquè han de venir a arreglar alguna cosa. Potser hi ha més consciència de
que hem de cuidar el barri entre tots/es per no tenir aquesta imatge tan negativa.
Crec que això es té molt en compte, tan els comerços com gent que viu allà
procuren donar aquesta imatge.
S’ha fet alguna acció per millorar el barri en general?
Suposo que les accions que es fan són municipals, hem de tenir cura del barri... Sé
que les associacions que treballen al barri de gitanos i no gitanos i serveis socials
també estan fent coses, no ho sé concretament. També conec una noia que som
companyes de feina que treballa a un centre d’inserció juvenil i ells també estan
fent molta cosa amb el jovent, amb els adolescents, treballen molt amb ells. A les
tardes fan moltes activitats perquè no estiguin molt al carrer perquè si que és veritat
que és un barri que la gent estem molt al carrer, és com un poble. Jo que sóc d’un
poble, m’identifico molt perquè al poble també estem molt al carrer, allà a l’estiu a
la fresca, a la nit i aquí també passa. I bueno, aquestes iniciatives que es fan suposo
que són més de l’Ajuntament de Lleida i de l’administració.
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
Les fortaleses com qualsevol altre barri però crec que hi ha molta identificació de la
gent que hi viu allà fa molt temps amb el barri. Una identificació de dir que jo sóc
de la Mariola i que? Allò de dir visc allà i no passa res. Conec gent que ha tingut
fills/es hi ha marxat del barri a viure a altres barris de Lleida i això vol dir que hi ha
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molta gent de la Mariola que viu fora de la Mariola i la gent es pansa que els
d’aquest barri es queden allà i no es mouen i no, la gent surt. Llavors també surten
molt perquè no hi ha pisos nous, està una mica deteriorat a nivell de vivenda i els
que s’han fet nous tenen uns preus molt elevats. No són pisos que la gent vol iniciar
una vida nova amb un pis nou i potser és poc assequible. Crec que és un barri molt
normalitzat quan estàs vivint allà.
I les febleses?
Com a feblesa, el que es veu més quan passeges per allà al barri és a vegades una
mica de deixadesa, no hi ha prou consciencia de tenir cura del barri a nivell
d’higiene si que hi ha contenidors, hi ha papereres però encara es veu una mica
brut a vegades. O la gent que menja al carrer llança les pipes a l’acera, els xiclets...
una mica això però jo crec que també és perquè la gent fa molta vida al carrer. Hi
ha molta gent assentada al carrer xerrant, berenant... clar un barri on la gent només
s’hi passeja potser no s’embruta tant però quan hi fas vida doncs jo crec que és una
mica de costums aquestes que s’ha de millorar.
Per què creus que la gent té tants prejudicis quan parlem d’aquest barri?
Jo crec que és perquè no ho coneixen, llavors et deixes portar pel que diuen perquè
si un dia hi ha una mala notícia de la Mariola això es generalitza. A la Mariola
sempre hi haurà robatoris, a la Mariola sempre hi ha baralles i jo crec que és això,
el desconeixement i llavors la publicitat que es fa.
Que em podries fer una evolució cultural i de la identitat gitana?
Sí que conec a molts gitanos però amistat més profunda doncs no. Però del que
conec i del que he treballat amb ells (he fet treballs de recerca) hi ha una evolució
sobretot, crec que a nivell de la dona. Pel que m’han explicat elles i pel que veig
sembla que la cultura gitana és una cultura molt patriarcal, que pot ser molt
masclista a ulls dels que no som gitanos però desprès si que veig que la dona cada
vegada està com més empoderada, és més conscient del seu paper com a dona
que tot i que volen conservar la seva cultura però també volen aquesta evolució
(mantenint els arrels de la nostra cultura però volen deixar enrere aquesta imatge
de la dona gitana que està sotmesa a l’home, molt tradicional). Jo penso que la
dona gitana és molt moderna amb la cultura que està vivint i la pressió que té. Apart
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estan fent un canvi ja que moltes estan estudiant, que ja no es casen tan joves,
algunes no es volen casar o si es volen casar però encara no... Jo pel que he pogut
veure és sobretot amb el canvi de la dona. L’home el veig més amb el seu paper
de que ja els va bé està com ara i que no han de canviar. Però també suposo que
han de donar més llibertat a les dones. Apart conec un matrimoni que ho deia, diu
“la gente se piensa que el que manda en casa es él però eso ni hablar” això m’ho
va dir davant d’ell. La veig, la conec i penso que ella camina a davant i ell al darrera
i això per mi vol dir algo.
Que em podries fer una evolució educativa dels gitanos?
Sí que en l’àmbit educatiu s’ha lluitat molt i s’ha treballat molt perquè els gitanos a
la vegada puguin estudiar més i que no abandonin l’escola tan aviat o almenys
s’intenta per a que no sigui tan aviat. Però això d’obligar a fer uns estudis, a allargar
l’escolarització doncs el fet d’obligar ja no ho trobo tan positiu, hauria de ser algo
més consensuat amb la comunitat gitana, tenir en compte més els seus interessos
llavors potser ho farien més a gust. El fet d’obligar dificulta.
En l’àmbit laboral si que la Mariola és un barri on hi ha molt ATUR perquè clar si hi
ha un baix nivell d’estudis, poca qualificació llavors costa més de trobar una feina i
jo sempre he dit que el sistema d’ara de l’ecologia, del reciclatge i tot això està molt
bé que tots reciclem jo crec que els han pres molta feina a una part de gitanos que
es dedicaven a això, a recollir cartrons, a buscar ferralla, entre altres. Ja feien ells
la selecció de materials però penso que això ha ocupat el seu espai laboral. Llavors
aquesta gent que feia aquestes feines ara s’han quedat exclosos del mercat laboral,
tot i que era molt precari però amb això podien subsistir però ara això no ho tenen.
Clar, els que no tenen estudis ni cap altra sortida jo crec que han empitjorat molt a
nivell laboral. Aquí, amb altres àmbits com el mercat, també cada vegada es posen
més impostos, és més difícil fer un mercat, hi ha més competència sobretot amb
les botigues asiàtiques i això es queixen molt ells perquè clar és molt difícil competir
amb els asiàtics perquè tenen un local, tenen uns preus molt barats i ells estan al
carrer, han de pagar la parada si estan al mercat i això els ha dificultat molt. No sé
si hi ha hagut molta evolució a nivell laboral, jo tinc una companya de feina que és
gitana i treballa a l’administració pública però sols una, molt pocs. Tot i que sembla
que cada vegada va a més; hi ha moltes noies que volen ser perruqueres,
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infermeres... Intenten sobretot els pares que els fills no repeteixin el que han fet ells,
però és difícil perquè no tenen massa oportunitats.
I a nivell polític?
Bueno, no conec massa el cas però hi ha com una voluntat, crec jo, de que els
gitanos s’involucrin més amb política però jo crec que hi ha una mica de qui fa això,
a qui ficarem a la política... Ha d’haver gitanos que tirin endavant tot això però
encara són molt pocs que vulguin estar a la política. Jo crec que els costa molt
perquè no es senten massa identificats, si veuen als paios com gent que no
respecta els seus drets, que no es tenen en compte doncs llavors ells perquè hi ha
d’estar allà si creuen que tampoc els hi farem cas. Jo crec que tenen una mica
aquesta visió però si que volen però no saben a qui posar per a que els representi
perquè és difícil buscar una persona que encaixi amb l’estereotip d’un polític. I
desprès altres no en volen saber res ja que pensen que a ells no els hi anirà ni
millor ni pitjor. És una qüestió que crec que queda molt encara.
Que em podries fer una evolució demogràfica dels gitanos?
Pel que conec, m’han explicat i he llegit els gitanos s’han anat dispersant per Lleida,
perquè primer fa uns anys estaven al centre històric, desprès van estar més
concentrats a la Mariola... Finalment s’han anat una mica diluint, els que han tingut
més recursos econòmics i socials no s’han quedat tan estancats en una zona,
normalment és marginal la zona, han intentat dispersar-se per la ciutat de Lleida o
en altres comarques. Jo crec que demogràficament els nuclis de gitanos que estan
més “guetos” són aquesta població gitana que és més pobra, amb més dificultats
socials. En canvi els gitanos que tenen recursos, que fan una vida més solvent crec
que no tenen dificultats per estar amb la resta de població a nivell econòmic
sobretot.
I laboral?
Jo crec que aquesta gent més gran l’evolució ha sigut potser negativa, bueno
negativa, uns anys han estat bé quan va funcionar molt bé la construcció jo crec
que amb aquest sector hi van poder entrar a treballar llavors funcionava molt bé i
aquesta població que abans estaven bé desprès de la crisis del 2008 crec que han
fet una davallada. En la situació que estem vivint tornen a anar malament els
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mercats, la construcció va anar malament i es van quedar sense feina llavors crec
que l’evolució haurà estat descendent. Els joves si que potser que estiguin més
preparats, més formats o volen fer-ho però els grans semblaven que remuntaven
però no.
Hi ha algun problema que tenien els gitanos que ha empitjorat amb la Covid
19?
Com que això és tan recent, quasi no ho sé. Aquesta situació que ha aturat al país
ha perjudicat a tothom llavors els que ja estaven perjudicats per altres qüestions
doncs encara ho estan més, vull dir que sempre es queda la capa més baixa de la
societat són els que surten més mal parats sempre. En aquest cas el col·lectiu
gitano que viuen més precaris, jo crec que els ha afectat molt sobretot a nivell de
barri per exemple jo ho veia durant el confinament ja que havia de sortir a treballar
i a la Mariola sempre hi havia gent assentada als bancs o passejant. Estan confinats
sempre hi havia algú pel barri però clar és que hi ha vivendes molt petites i són
famílies molt grans llavors jo crec que és molt difícil estar cinc o sis persones en un
pis de cinquanta metres quadrats durant dos mesos. I a nivell social s’ha vist, la
gent deia és que no estan complint les normes però realment és molt difícil fer-ho
amb la seva situació ja que no tenen una casa amb jardí i piscina com molts. O jo
visc sola en un pis de vuitanta metres. Per això que ells sempre parteixen de
condicions molt més baixes llavors clar no poden estar al nivell de l’altra gent perquè
el punt de partida és molt més baix. A nivell laboral segur que també els ha
perjudicat molt com el tancament de mercats si ja era una economia precària doncs
ara encara més. Com a tothom afecta però als més pobres doncs encara pitjor.
S’ha realitzat alguna acció per tal de millorar algun aspecte del barri de la
Mariola?
Les que tenen a veure amb l’administració que són els serveis socials aquestes
accions que fan van dirigides a tota la població en general tenen en compte els
recursos econòmics, l’habitatge, etc, però el que passa a la Mariola és que hi ha
molta població gitana llavors a tenen a moltes persones d’aquest col·lectiu però
també hi ha molta immigració i gent amb pocs recursos llavors jo crec que els
recursos no crec que siguin només pels gitanos sinó que són per una població
determinada i ells compleixen els requisits. Desprès altres accions que es facin és
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al propi col·lectiu gitano amb les seves associacions com l’Associació Futur o
alguna associació de dones. Ells si que fan alguna cosa més però jo crec que
sobretot treballen molt amb gent jove i desprès també fan com de mediadors amb
assumptes legals o de tràmits amb l’administració. Però les activitats que crec que
són més actives són amb nens/es i joves.
Quina és la fortalesa més gran d’aquest col·lectiu segons el teu parer?
Jo, com a col·lectiu trobo que són un col·lectiu molt forts a nivell d’identitat i es
defensen molt encara que no es coneguin massa uns amb els altres ja que tenen
com un sentiment de comunitat que es molt fort. Llavors per ells el més important
és la cultura i la seva identitat gitana i la resta queda en un segon pla. Aquesta és
la fortalesa que veig més però desprès en hi ha altres com totes les que tenen altres
col·lectius més culturals, socials...
La cultura és un sentiment de pertanyença a un col·lectiu que altres no ho tenen.
Nosaltres potser som més individualistes i ells pensen més en grup també són
famílies extenses, viuen molt les relacions familiars llavors això crea molta “pinya”.
I la màxima feblesa?
Jo crec que és la moneda aquesta que té dues cares, aquesta fortalesa que té com
a comunitat a vegades els dificulta ser flexibles i obrir-se una mica o ser
permeables, agafar lo bo de fora incorporar-lo a la seva cultura. Més que ser tancats
és que volen mantenir tan la seva cultura que a vegades no deixen que hi hagi
canvis en la seva cultura. Totes les cultures canvien, cada dècada ja canvien, no
som iguals nosaltres que els avis i ells tampoc segurament perquè ara també amb
les noves tecnologies, els gitanos grans ho deien “és que estan tot el dia amb el
mòbil, això no s’ha vist mai” però això ens passa a tots. Tampoc no són tan diferents
però crec que com a grup, el que jo trobo que és una fortalesa també és una
debilitat.
Creus que s’hauria de fer alguna acció per millorar la seva situació?
Jo crec que haurien de tenir més presència a nivell d’administració i de participació
social els gitanos perquè jo veig molt amb els gitanos i amb totes les cultures
minoritàries que haurien d’escollir ells que volen millorar i com ho volen fer. Un
exemple seria en la nostra administració perquè nosaltres decidim com millorar-ho
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i com fer-ho de la millor manera però realment no ho sabem ja que han de ser ells
qui han de dir el que necessiten, sempre ho fem des del nostre punt de vista llavors
no sabem si realment és el que volen o necessiten. Clar, perquè nosaltres tenim
uns costums, unes necessitats que potser no són les seves i llavors jo crec que
s’hauria de fer que ells participessin més en la pressa de decisions a nivell de barri,
a nivell de ciutat, a nivell polític...
Jo crec que nosaltres hem de deixar de ser tan egocèntrics, pensem que el nostre
pensament és el millor del món i que ajudem a tothom i a vegades no els estem
ajudant, estem gastant recursos que no serveixen per a res. Llavors és això, el
poder obrir-nos als altres i ells que s’obrin a nosaltres per a que decideixin, puguin
fer el que volen...
Quines institucions hi ha al barri de la Mariola?
Hi ha les associacions gitanes com la que té el Paco Salazar que és l’Associació
Futur, no sé si n’hi ha alguna altra per allí. El que veig és que sempre allí hi ha gent,
que els tramiten ajut, els ajuden amb tràmits legals, els ajuden a saber que fer amb
aquest nen o amb aquesta nena, un matrimoni que s’està separant... Jo crec que
abans de que intervinguem les institucions públiques intenten ells solventar-se la
vida, arreglar els seus problemes. Llavors sinó poden han de recórrer, com tothom.
Però penso que fan de mediadors i quines institucions apart de les públiques són
aquestes. Als col·legis si que hi ha un promotor gitano com al Magí Morera que fa
de mediadors entre el col·legi i la família i és una persona gitana, almenys s’ha
aconseguit que sigui una persona d’aquesta ètnia ja que això ajuda molt. Això és
un pas perquè són ells qui fan alguna cosa per millorar-ho però a la seva manera.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-10
EDAT: 16 anys
FEINA: No treballo ni tampoc tinc cap càrrec important ja que estic estudiant en un
institut de Lleida i acabo d’acabar 4rt de la ESO per tal de que en un futur pugui
estudiar el que vulgui.
Tens alguna relació amb el barri de la Mariola?
Sí, que tinc alguna relació amb el barri de la Mariola, l’únic que jo no visc allà ja que
quan era petita em vaig mudar en un altre barri perquè així tenia l’escola més a
prop. Però a la Mariola tinc molts amics i amigues de l’institut que viuen allà,
coneguts i conegudes i part de la família de la meva mare viu allà.
Que és ser gitano/a per tu?
Ser gitano per mi és tenir valors amb la família i el respecte entre nosaltres que ens
tenim, sobretot el respecte que mostrem els joves als més grans de la casa. Quan
ens diuen alguna cosa intentem no qüestionar i mostrar respecte i admiració cap a
ells. També ser gitano per mi és sentir el “flamenco”, que és orgull.
Per què creus que la gent de Lleida té tants prejudicis d’aquest barri i del
col·lectiu gitano?
La gent sols tenir prejudicis perquè associen la paraula “Gitano” amb una persona
que roba o que no té cap tipus d’educació, clarament hi ha gitanos “dolents per dirho d’alguna manera però també hi ha gitanos amb una bona educació i que tenen
molts valors que la majoria de la població no els té. També pels mitjans de
comunicació ja que sols surten les notícies dolentes o que no acaben de deixar en
una bona situació als gitanos. Realment totes les bones accions que fem, les
associacions que ajuden a les persones que viuen a la Mariola, el bon rotllo que
tenim entre tots i totes és molt més gran i abunda molt més que les males notícies
però sols surt el que interessa més o té més “salseo”. Llavors tothom associa els
actes dolents amb la Mariola o amb els gitanos.
Quines són les fortaleses del col·lectiu gitano segons el teu parer?
El millor de ser gitano per mi, és poder veure com la meva família es respecta molt
i es defensa quan ho necessita, també com ens ajudem tan emocionalment com
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quan necessitem fer alguna cosa. També el respecte que tenim tots i totes cap als
més grans és molt bonic ja que els admirem i mostrem ganes per intentar ser com
ells però en la nostra generació.
T’agradaria canviar alguna cosa del barri de la Mariola o del col·lectiu gitano
o millorar-la?
Si tingués jo la decisió de canviar alguna cosa del barri o del col·lectiu gitano, sí
que m’agradaria canviar una cosa i és la dona gitana. Algunes noies i dones gitanes
estan d’acord amb la vida que porten de ser mestresses de casa, la segueixen i són
molt felices seguint-la però altres com jo doncs no estem d’acord a portar aquell
estil de vida. Jo veig que hem de defensar més la situació de la dona, si una dona
es vol casar amb una persona que no és gitana ho hauria de poder fer sense cap
impediment si ella vol. Realment siguis gitano o no, hauries de tenir tu la paraula
per escollir amb qui et vols casar i per què, ja que és la teva elecció, no et poden
obligar. Has d’estar amb una persona que et faci feliç i vulguis estar el màxim temps
possible amb aquesta persona. Són petites coses que fan que una mica aquest
món sigui ignorant en alguns temes.
Alguna vegada t’has sentit discriminada per ser gitana? I per què?
Moltes vegades, la majoria al col·legi, pel fet de ser gitana era un dels motius pels
quals em suspenien. Des de que vaig entrar a l’institut em vaig posar a estudiar
moltíssim per tal de demostrar que els estudis no tenen raça i que tot és voluntat.
Més d’una vegada he sentit que m’han discriminat, amb la mirada, però totes les
persones sentien por pel fet de que sóc gitana. Realment no té res a veure, pel fet
de ser gitana no faltaré al respecte a ningú i molt menys pegar a una persona. Si
hem fan alguna cosa molt greu o hem falten el respecte moltíssim no sabria com
respondre però això com totes les persones que existeixen al món.
De què t’agradaria treballar de gran?
El meu somni per ara seria estudiar psicologia ja que és una carrera que m’atreu
moltíssim des de fa uns quants anys. El fet de ser gitana no és cap impediment
perquè pugui estudiar una carrera. Afegir que a mi no m’agradaria ser una
mestressa de casa ja que considero que totes les persones que viuen en una casa
haurien de treballar excepte si és menor d’edat. Tampoc m’agradaria que el meu
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futur home em mantingués sempre ja que a mi també m’agradaria col·laborar en
pagar la casa igual que les feines de casa s’haurien de distribuir entre els membres
de la família que viu a casa.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-11
EDAT: 17 anys
FEINA: Fa un any que vaig acabar 4rt de la ESO en un institut de Lleida i vaig
decidir fer un cicle ja que em volia especialitzar en el que m’agradava i no estudiar
moltes matèries que potser en un futur no em servirien tan. Llavors ara estic fent
d’auxiliar d’infermeria i m’està agradant moltíssim.
Què significa per tu el barri de la Mariola?
Per mi el barri de la Mariola significa diferència ja que és un barri molt humil el qual
majoritàriament viuen persones de l’ètnia gitana (no estic dient que tots els gitanos
que viuen allà tinguin uns ingressos baixos a nivell econòmic sinó que viuen
humilment i són molt feliços) però també hi ha persones d’altres col·lectius. Moltes
persones pensen que pel fet de viure allà no són tan feliços o no poden pagar viure
en un altre barri però realment això no és veritat. Allà les persones ho valoren tot
més ja que viuen en pisos bastant petits.
És un barri molt familiar ja que molta gent viu allà per poder estar a prop de la seva
família i anar-la a visitar cada dia. Jo, a la Mariola, tinc gran part de la meva família
per aquest motiu passo molts dies allà i conec a moltes persones que ara mateix
són molt importants per la meva vida.
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
Per mi, el millor que hi ha en aquell barri són les persones que hi conviuen en aquell
barri, és a dir, és un barri on abunden moltes ètnies diferents, races... Hi ha
persones de totes formes no només una única i exclusiva. Quan persones d’altres
ètnies coneixen a un gitano antipàtic i mal educat ho engloben. Realment no és així
ja que en tots els col·lectius podem trobar persones que siguin més bones o menys.
Cada persona és diferent. Estar en un barri que hi ha diversitat cultural doncs
t’enriqueix molt ja que t’obra la ment i no tens tants prejudicis a l’hora de conèixer
a noves persones de diferents cultures. No jutgem tan a les persones que ens
envolten ja que ho trobem “normal” totes les accions que fan o les tradicions ja que
hem conviscut durant la major part de la nostra vida amb gent molt diferent del
nostre col·lectiu. I per aquesta raó m’agrada aquesta característica del barri. Les
persones.
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T’agradaria canviar alguna cosa del barri de la Mariola o millorar-la?
Canviaria moltes coses d’aquest barri i també les milloraria com per exemple: gran
part de la població que hi viu doncs els hi aportaria un marc més ampli a nivell
educatiu, és a dir, oferir una oferta per a ells en especial ja que la majoria de nens/es
quan estan a la ESO l’acaben deixant ja sigui per problemes familiars, perquè no
ho troben útil o no els hi agrada. Llavors fer alguna acció per tal de potenciar molt
més l’educació. Realment no són conscients de la importància que té l’educació en
un futur ja que gràcies a ella pots tenir un futur no tan incert apart d’obrir-te moltes
portes en l’àmbit laboral. També milloraria l’estètica del barri ja que no crec que
sigui suficientment atractiu com per a que vingui persones que no tinguin problemes
econòmics ja que últimament quan alguna persona té problemes de caràcter
econòmic ve a la Mariola ja que pensen que allà és un barri on tot és més barat en
comparació amb els altres barris.
Realment es pot dir que s’hauria de fer bastantes millores però no sols estètiques
sinó que també socials, educatives...
Per què creus que la gent de Lleida té tants prejudicis d’aquest barri?
La majoria de gent que té prejudicis d’aquest barri és perquè no el coneix i es guia
pels comentaris que han fet per la televisió o de la gent ja que no coneix realment
com és aquest barri. Els mitjans de comunicació han fet bastant mal a aquest barri
ja que sols surten notícies dolentes o tràgiques i llavors es generalitza. Però a totes
les ètnies hi ha persones que es barallen, discuteixen, assassinen... No tots i totes
som iguals però si ens insulten o ens fan alguna cosa que ens resulta molt
desagradable està clar que no ens resultarà agradable i farem el que creguem en
aquell moment, però com totes les persones que hi ha al món.
Si la gent que jutja a les persones de la Mariola vingués a passar uns dies en aquest
barri crec que canviaria molt la seva opinió i els seus pensament ja que veuria que
ens agrada protegir a ala nostra família, estar al carrer amb els amics i les amigues,
anar als bars, als més grans de la família els hi tenim molt respecte...
Quina és la fortalesa més gran del col·lectiu gitano segons el teu parer?
Per mi, la nostra principal fortalesa és la unió que tenim uns amb els altres i sobretot
amb la família. La família per mi són les persones principals a la meva vida, faria
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qualsevol cosa per ella. M’han tingut, m’han cuidat i han fet tot el possible perquè
no em faci falta res i pugui tenir un futur. També m’han donat suport en les meves
decisions i m’han ajudat a superar els moments difícils que he tingut al llarg de la
meva vida. Els gitanos també respectem moltíssim a totes les persones que són
més grans que nosaltres i els hi tenim admiració i sobretot als padrins i padrines ja
que per mi són els que tenen més coneixements i han après més de la vida.
Una altra fortalesa és que ens coneixem tots amb tots. Quan anem pel carrer
sempre ens saludem i parlem i crec que això és un fortalesa molt gran ja que la
majoria de persones d’altres barris no es coneixen uns amb els altres. Si
necessitem algun producte o alguna cosa ho podem demanar sense cap problema
i ens ho deixem. Som bastant solidaris i no esperem res a canvi.
I la feblesa?
No crec que hi hagi cap feblesa en el meu col·lectiu, l’únic seria que la dona potser
hauria de tenir més “llibertats”. Però realment ja en té apart de ser la que quasi
sempre mana i té més poder a casa. Sembla que no, però és veritat.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-12
EDAT: 20 anys
FEINA: Ara mateix no estic estudiant ni tampoc treballant però si que en un futur
m’agradaria poder treballar del que m’agrada però a la ciutat de Lleida ja que no
m’agradaria estar lluny de la meva família que viu en aquesta ciutat.
Què significa per tu el barri de la Mariola?
Per mi la Mariola ho és tot. Jo no visc allà perquè visc amb els meus pares a un
altre barri de Lleida però si que hi tinc allà amics, amigues i familiars molt pròxims.
Significa amor, família, poble, amabilitat... La gent a aquest barri s’ajuda entre ells
per tal de poder menjar aquell dia o si els falta algun ingredient poder donar-lo.
També he de dir que sembla com un poble perquè tota la gent es troba al carrer a
totes hores i els bars que hi ha allà són els de sempre, els de confiança. Afegir que
tothom es saluda perquè es coneixen entre famílies o, simplement, de vista i es
posen a parlar com si es coneguessin de tota la vida i això és molt guai.
Quines són les fortaleses del barri segons el teu parer?
Com ja he dit anteriorment, la fortalesa que considero que té aquest barri és la unió
que hi ha entre les persones que hi viuen. Si que a vegades les persones que no
són d’aquest barri venen i no els hi fan molt bon paper però és simplement pel fet
de que no els coneixen però això ho fa tothom.
Els veïns s’ajuden uns als altres per tal de facilitar la convivència i ser amables per
si algun dia necessiten l’ajuda d’alguna persona. Prefereixen ser tots amics que
enemics per dir-ho d’alguna manera.
I la feblesa?
Si hagués de dir algun punt més feble d’aquest barri diria la pobresa que hi ha. La
major part de les famílies que viuen allà necessiten ajudes econòmiques per tal de
poder arribar a pagar la llum i l’aigua al mes ja que els seus treballs són precaris i
moltes persones amb la situació que hem viscut els han acomiadat o han hagut de
deixar la feina. Apart els treballs eren venedor a una parada del mercat,
“chatarrero”, venedor d’algun producte pels pobles de la vora... I moltes dones no
treballaven perquè eren mestresses de casa. També el tema de l’educació. Molts i
moltes deixen els estudis a la ESO perquè no els hi agrada i pensen que sense
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estudiar els hi anirà tot molt millor però no és veritat. En el meu cas és perquè no
estava suficientment motivat com per seguir estudiant assignatures que no
m’importaven i per estudiar un tema i l’endemà soltar-lo a l’examen i oblidar-lo
doncs no m’agradava. Si que me’n adono de que era molt millor estudiar per tenir
un futur més cert però a mi els darrers anys no em compensava.
Per què creus que la gent de Lleida té tants prejudicis d’aquest barri?
En la meva opinió a causa d’alguns accidents que hi ha hagut en aquest barri i
s’han difamat per les xarxes socials. Moltes vegades a la ciutat de Lleida quan diuen
que ha passat alguna desgràcia ràpidament la gent pregunta si ha passat a la
Mariola. La gent pensa que totes les coses i accions dolentes passen a aquest barri.
Les xarxes socials majoritàriament diuen les coses dolentes que han passat llavors
es generalitza. No tothom en aquest barri és agressiu, és baralla, s’insulta... la major
part del barri de la Mariola això no ho fa.
També perquè la gent fa córrer rumors que no són certs com per exemple que si
camines per aquest barri et robaran o et pegaran i no és així. No et farà res la gent
d’allà si no els hi fas res, és com la resta de la societat.
Quina és la fortalesa més gran del col·lectiu gitano segons el teu parer?
La fortalesa segons el meu parer d’aquest col·lectiu és que encara que haguem
evolucionat i han passat els anys nosaltres seguim gaudint de moltes de les
tradicions com les bodes. La nostra cultura és molt important i la volem conservar
ja que això ens fa diferents de la resta de la població. A les bodes no convidem a
ningú perquè tot el barri està convidat per aquest motiu hem de comprar el menjar
suficient per tota la gent que creiem que vindrà.
Una altra fortalesa és la unió que tenim amb la nostra família. Sempre que es parla
de família pensem en tres o quatre però realment nosaltres som molts més. La
família més pròxima per nosaltres són els tiets, tietes, cosins, cosines, pares,
mares, padrins, padrines, etc.
I la feblesa?
No crec que hi hagi cap feblesa en aquest col·lectiu però sempre hi ha coses o
accions que es podrien millorar o fer d’alguna altra manera.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-12
EDAT: 65 anys
CÀRREC: Director de l’institut Templers de Lleida

SOBRE EL BARRI EN GENERAL:
•

Quina evolució ha fet els darrers 20 el barri de la Mariola en l’àmbit
social i educatiu?
-

social: nombre significatiu d'immigrants pobres / degradació
d'habitatges i zones comunes / ocupació de vivendes / la ciutat el
percep com barri marginal amb aldarulls i drogues / increment del
paper d'associacions gitanes / implantació de diversos cultes
evangelistes / ambient de carrer tens.

-

educatiu: creació de l'INS Castell dels templers pel curs 2012-13 /
programes educatius de maristes, salesians, secretariat gitano, IME /
restauració de les escoles del barri Santa María de Gardeny i Magí
Morera / funcionament del servei materno-infantil "lo marraco".

•

Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I
desprès?

•

-

amb la resposta anterior van inclosos els problemes d'abans.

-

després - suposo - seran els mateixos en grau superior.

Quines accions s'han fet al barri durant els darrers anys per a millorar
la seva situació social i econòmica?
-

permanents plans de barri, amb un nom o altre / promeses de refer
habitatges / enderrocaments selectius.

•

I educativa?
-

•

ho he contestat a la primera resposta.

Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?
-

com a barri cap.
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•

I quines són les febleses del barri de La Mariola (en el seu conjunt)?
-

les sintetitzaria en l'imaginari tan negatiu que els de dins com els de
fora tenim sobre el barri.

•

Proposaria algun/s canvis per a que el barri fos més atractiu i millori la
imatge que té? En cas que sí, quins proposaria?
-

accions una darrere l'altra, constants, de millora d'habitatges i zones
comunes / plantar una escultura remarcable, que convidi a visitar-la
als ciutadans de LLeida i als turistes, que pugui esdevenir una icona
de la ciutat / implantar en l'INS Castell de la Templers alguns estudis
únics, que convoquen candidats de fora del barri.

SOBRE LA POBLACIÓ GITANA DEL BARRI:
•

Quina ha estat l’evolució i la situació actual de la població gitana al barri
a nivell de (detallar en casa nivell, si us plau):
•

cultura i identitat gitana.

-

com sempre (puc parlar des de 1992).

•

a nivell de religió (rol evangelisme, catolicisme...).

-

catolicisme residual / "cultos" actius i influents, que atreuen i
comprometen bona part del jovent gitano.

•

demogràficament,

-

el que sobresurt és immigració.

•

laboralment,

-

zona fosca i marginal, també paradistes.

•

habitatge i urbanisme,

-

de pena.

•

educació i escola
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-

a l'apropar recursos i establiments ha augmentat molt l'educació
presencial.

•

•

associacionisme,

-

tinc la percepció que va en augment per part de la comunitat gitana.

•

polític.

-

cap acció de pes ... sempre fent plans integrals.

S'ha realitzat alguna acció específica (més enllà de les generals de barri
ja citades) per a millorar la situació de la població gitana?
-

•

beques per a repassos i activitats extraescolars.

Què creu que caldria fer actualment per a millorar la situació de la
població gitana al barri?
-

•

crec que ja he dit al respecte.

Quines accions realitzeu des del vostre centre educatiu per a la
població gitana del barri de La Mariola que s’hi matricula?
-

•

accions docents i tutorials de primer ordre.

Els hi oferiu reforç escolar per tal de resoldre dubtes que tinguin o per
motivar-los a seguir estudiant?
-

•

Les famílies estan implicades?
-

•

és clar!

la implicació, crec, no entra en llurs plans.

La majoria desprès dels 16 anys volen seguir estudiant o prefereixen
posar-se a treballar? Per què creu que passa i què es podria fer per a
potenciar que més nois i noies gitanes cursin estudis no obligatoris i,
fins i tot, arribin a la universitat?
-

la seva vida adulta plena no la vinculen a un itinerari formatiu previ vull dir formal - o a tenir un treball com contempla el món laboral, i
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encara menys relacionen formació amb ocupació. Potser diuen el
contrari quan conversen amb qui no és gitano, la qual cosa no
modifica el que fan .
-

tampoc l'adquisició de coneixements la relacionen amb l'escola o
l'institut, a part de l'alfabetització i les quatre regles.

-

per tant, la pregunta és: com pot contribuir l'E. o l'INS a modificar
progressivament aquesta manera d'entendre l'adultesa? l'únic que
podem manejar és la programació d'estímuls que augmentin el vincle
de la comunitat gitana amb les institucions educatives del barri.

•

DOCUMENTACIÓ:

•

Ens podria indicar alguna pàgina web, publicació... que ens pugui
ajudar a aprofundir en la temàtica?
-

revisitar a Youtube o Google els reportatges que han aparegut als
mitjans d'arreu, com també els vídeos que han penjat protagonistes
de bodes i altres festes i músiques.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció i per ajudar-me a fer aquest treball de
recerca. I disculpin les molèsties.
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2020-07-14
EDAT: 38 anys
CÀRREC: Professor de la Universitat
Quan vas treure el llibre de “La Mariola desde dentro y desde fuera”? Amb
quin objectiu i per què vas decidir tractar sobre aquest tema?
El llibre ve del treball de màster i finalment vaig decidir publicar-lo. El tema el vaig
escollir perquè és un barri que se’ns parlar contínuament coses dolentes, està
estigmatitzat. Jo visc al costat de la Mariola i cada dia passava per allí per poder
anar a treballar i cada dia no veia res de tot allò que es diu (que si hi havia
delinqüència, vandalisme i coses així que la gent es pensa que hi ha a la Mariola).
Llavors, a mi, això em va fer reflexionar i quan vaig fer els meus estudis
d’antropologia em vaig decantar per fer un treball que estudies el estigma, les
conseqüències de si era veritat o fals i com portava la població carregar amb aquest
estigma.
Has fet algun altre projecte o llibre que tingui relació amb el barri de la Mariola
o ho tens en ment?
No, a vegades he fet articles petits de caire molt acadèmic, aquelles coses una mica
més específiques sobre algun tema més clau, però així en general no.
Per què creus que la gent té tants prejudicis quan parlem d’aquest barri?
Bueno, és un tema més històric, de la formació del barri que ve dels anys 40 i encara
es construeix avui en dia la seva formació ja que no és un barri que està quiet sinó
que ve molta gent i se’n va altra, llavors el principal problema ve de la pobresa. És
un barri que està segregat de la ciutat, està lluny del que era abans el centre de
Lleida llavors el que passa és que allà es localitza molt clarament la gent pobra que
ve d’altres regions d’Espanya i que també de la pròpia Lleida, del que abans era el
barri del Canyeret. I també és on s’agrupa un alt percentatge de l’ètnia gitana,
llavors amb aquest doble caràcter de pobra i racialitzada va augmentant i el estigma
també va creixent entorn de la població gitana.
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Quina evolució ha fet els darrers 20 el barri de la Mariola?
Estem parlant de fa 20 anys que correspon a l’any 2000. L’estigma sempre ha anat
una mica en augment, al començament ja era una mica, d’allò per pobres i una mica
part de Lleida. Desprès va haver el tema de les drogues (l’heroïna) i encara es va
complicar tot més. A partir dels anys 2000 ja era un barri estigmatitzat amb molt
poca inversió per part de l’ajuntament, desprès doncs encara continua amb
problemes socials tot i que ve molta gent pobra o immigrant. I finalment al 2008 va
caure la crisi i van començar els temes de desnonaments, “inpagos”, problemes
dins de la comunitat i mil i una històries. Clar, llavors l’habitatge encara es va
degradar més ja que contínuament arriba gent que és pobra i no tenen la suficient
força econòmica per mantenir la comunitat i comencen els temes de no poder
pagar. Tots aquests fets van degradant l’habitatge. Aquests últims 20 anys segueix
la tendència de ser un barri pobre, estigmatitzat on es localitza molt clarament la
pobresa en bona part de Lleida juntament amb el centre històric i es suma tots els
problemes de la crisis, problemes de subsistència, molta gent que ha d’acudir a
bancs d’aliments per poder menjar, l’ajuntament fa “el cheque comida” (però al barri
de la Mariola funciona de manera diferent en comparació amb els altres barris i s’ha
de pagar tot per avançat), gent que necessita microcrèdits i tot se’n merda una mica.
En el cas de l’ètnia gitana, històricament es diu que la majoria venien del Canyeret
però desprès també d’altres parts. El que sempre té el col·lectiu gitano és que a
patit molt la pobresa, la marginació llavors sempre ha tingut que recórrer a aquestes
zones urbanes que l’habitatge és més accessible per a ells. Desprès que ha passat
també que moltes vegades reallotjaments de zones de “infravivienda” de
“chabolismo” i tal han tornat a la Mariola. Aquest és un cas que va passar a l’any
1992 o 1995 hi havia un campament, això va ser molt famós, que estava al costat
de l’avinguda Terradelles, sota el riu. Llavors van desmuntar i la majoria de
persones que vivien allà van anar a la Mariola, això fa que els habitants que hi ha
al propi barri se sentin una mica decebuts perquè pensen què som nosaltres els
que acollim sempre els que tenen problemes, no pot venir ningú més. I això està
molt marcat en el barri. L’evolució gitana és això, el Canyeret, reallotjaments i
desprès això, reallotjaments grans. Clar això que fa, que contínuament arriba gent
gitana perquè està la família, tenen accessibilitat i tal i s’ha acabat convertint en un
barri que la majoria és d’ètnia gitana o bona part del barri. Clar jo no me posat
massa en aquesta ètnia en la forma de viure i la pròpia història d’aquest col·lectiu
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dins del barri de la Mariola, llavors ben bé no t’ho podria dir, però més o menys ha
sigut així. La població paia jove s’ha hagut anant i molta població gitana ha anat
arribant per això, la família, l’accessibilitat de l’habitatge i bueno cosetes així.
Quines accions s'han fet al barri durant els darrers anys per a millorar la seva
situació social i econòmica?
Bueno, es van fent cosetes, des de lo institucional, des de l’ajuntament hi ha hagut
alguns projectes. El primer va ser al 2004 amb el pla de barris que era de caràcter
general a tota Catalunya però bàsicament aquestes coses no solen funcionar ja que
va ser molt urbanístic i es va tractar poc el tema social. A més que quan va acabar
el 2008 tot va quedar esborrat i va ser quan van tornar a començar de nou. Desprès
si que hi havia un programa, que de fet ha acabat ara, aquest any, l’han tret una
mica així de cop, on hi havia un projecte comunitari i estaven treballant unes noies
que treballaven molt bé i tal. Desprès els propis veïns s’organitzen si hi ha Mariola
moviment que va fent els seus actes, és com una autoajuda interna, de solidaritat
de la comunitat i van fent cosetes.
Clar des de l’ajuntament poca cosa, realment, però des dels veïns tenen una
capacitat de lluita i van fent. Però en cap moment es pot parlar de grans accions de
millora en el barri.
Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?
Bueno, la fortalesa del barri ve de la pròpia població del barri, osigui de la solidaritat
encara que és un barri que està molt molt, una cosa que caracteritza el barri és la
fragmentació tan a nivell d’espais que és un barri que té molts barris dins d’ell. Hi
ha la part que està tocant a passeig de Ronda desprès per blocs com Blocs Mariola,
Gaspar de Portolà, “els bloques Juan Carlos”, cada part es veu distinta i els veïns
moltes vegades rebutgen i desprès per qüestió ètnica o racial com els gitanos als
àrabs, els àrabs als paios, els paios a altres, total que moltes vegades no volen
barrejar-se. Però la pròpia fortalesa ve una mica d’això dels mateixos problemes
que tenen i a vegades d’això de solidaritat, d’ajuda mútua... Per exemple una cosa
típica és quan diuen “nena cuidame a los nenes que tengo un lio”. També la pròpia
família que moltes vegades en l’ètnia gitana són molt més familiars i funcionen de
forma solidaria. Jo crec que ve d’aquí la fortalesa del barri. En canvi la fortalesa de
l’ètnia gitana crec que és que tenen les seves pròpies estructures, com a pròpia
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ètnia, pròpia cultura que això els fa que vagin tirant en el dia a dia. La seva solidaritat
de la comunitat el que fa que ells mateixos sobrevisquin i tirin endavant. També hi
ha altres coses com tots els grups el paper de la dona que tenen restriccions de
llibertat vist des d’un punt de vista d’un paio ja que el patriarcat no és una cosa dels
gitanos, és una cosa de la societat paia que impregna a totes les altres ètnies però
té un impacte diferent en cada ètnia, en cada classe, en cada grup social. En aquest
cas també ho tenen els gitanos, en aquest cas les dones ho tenen i des del meu
punt de vista és greu.
I quines són les febleses?
La feblesa és una mica el que t’estava explicant, osea a nivell de pobresa que hi ha
al barri és molt gran, molt gran i a vegades es concentra com als blocs Ramiro
Ledesma, allà, la pobresa està molt molt molt concentrada i tenen problemes molt
greus. D’allà surten mil coses com els problemes d’habitatge, problemes de petites
no diré màfia però prestamistes i coses així que s’aprofiten de la necessitat de les
persones i pues bueno, això, crèdits i tal que a vegades els interessos són enormes.
Comences a relatar problemes i debilitats tenim, aquesta fragmentació que t’he
estat parlant, és un problema greu. Clar, desprès les ajudes socials, les ajudes
socials són algo que s’han pensat molt genèricament quan et trobes amb barris tan
particulars com són la Mariola o altres d’aquest tipus no solen funcionar massa bé,
fins i tot a vegades són contraproduents. En el col·lectiu gitano ser tan familiars pot
causar certes restriccions. Desprès, allà ens ficaríem...
Faries algun canvi per tal de que el barri fos més atractiu i no tingués tants
prejudicis?
Hi ha cosetes que es poden fer però clar aquestes cosetes des del meu parer són
cosetes que no terminen mai d’arreglar el barri. Clar, tu pots fer, alguna coseta, pots
arreglar-lo per a que quedi bé per exemple no hi ha cap monument. Això t’està dient
molt, està dient que l’ajuntament o l’administració en general no té cap interès en
que aquella zona sigui una mica vistosa i el valor simbòlic que té en aquell territori
per a la resta de la ciutat és nul i per a la mateixa població que viu allà, que han
patit coses i que tenen la seva pròpia memòria i allí no hi ha res que reflecteixi això.
Això es pot fer, però clar això són petites coses i petits detalls que s’ha de començar
a arreglar aquests problemes. El principal és que les ajudes socials funcionin i
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siguin reals. Desprès també es pot fer petites coses, jo sempre ho dic que posar
alguna oficina d’ajuda que a vegades s’han fet intents i ha funcionat molt bé perquè
s’ha de pensar que hi ha moltes dones que no saben llegir, algunes que estan molt
controlades per l’home que no els hi deixa fer les coses, a vegades no tenen el seu
propi compte corrent i coses així. I allà des de l’oficina a vegades serveixen per
gestionar i poder superar almenys una mínima barrera per a que tinguin una mica
més de llibertat o de la seva subsistència. Però en l’ètnia gitana crec que s’hauria
d’acabar amb el tema aquest del clientelisme perquè hi ha gent que controla massa
o concentra massa el poder i això evidentment s’ha d’esborrar. Tres o quatre
famílies o tres o quatre personatges del barri tinguin uns privilegis de control tan en
l’àmbit d’ajudes com manejar cursos i el que sigui, doncs això s’ha d’acabar i ha de
ser algo molt més obert, comunitari i més transparent. Això és molt necessari.
Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-16
EDAT: 44 anys
CÀRREC: Director dels Centres Oberts de la Mariola que es diuen Pas a Pas el
dels petits (6 a 12 anys) i Calidoscopi el de grans (12 fins a 18 anys). També tenim
molts projectes socials en aquest barri des d’alfabetització amb MENA (Menors
Estrangers No Acompanyats) fins a acompanyament laboral fins a PFIS. També
tenim el PDC (Pla de Desenvolupament Comunitari) que és un projecte que intenta
dinamitzar tot el que és el teixit veïnal d’aquí de la Mariola.
Quina relació té el seu treball amb el barri de la Mariola?
Doncs el que t’he comentat, nosaltres estem treballant aquí, al barri de la Mariola
amb els infants, joves sobretot i amb famílies. També jo ja porto uns quants anys
vivint en aquest barri i llavors tot ho veig des d’una altra perspectiva.
El teu treball és fa de manera solitària o en grup?
El nostre treball és fa en grup per tal de poder atendre i ajudar a més persones.

SOBRE EL BARRI EN GENERAL:
•

Quina evolució ha fet els darrers 20 el barri de la Mariola en l’àmbit
educatiu?
No sabria dir-t’ho ja que has fet unes qüestions complicades. En l’àmbit
educatiu en aquest barri hi ha dues escoles de primària que és Magí Morera
i Santa Maria de Gardeny i ells són els que atenen als infants i nosaltres
estem com a centres oberts fa quasi bé vint anys, per ser més precisos divuit,
i el canvi que hi ha hagut és d’anar incorporant famílies que no són gitanes,
sobretot famílies musulmanes, també famílies subsaharianes és a dir
africanes que s’han anat incorporant. Llavors l’evolució no és molt alta
perquè el gran absentisme que hi ha des de sempre i entenc que fa vint anys
passava igual ara continua passant. Els xavals quan arriben a la ESO
(Educació Secundària Obligatòria) la gran majoria marxen, per tan
abandonament escolar. Llavors en la meva opinió, una evolució positiva no
crec que ho puguem dir.
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•

Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I
desprès?
Els problemes que hi havia abans de la Covid 19 i desprès gairebé són els
mateixos. Abans hi havia, el que et dic, un absentisme escolar molt alt, un
nivell d’atur molt elevat també, la majoria de les famílies no tenen una
formació de nivell alt, no hi ha baralles entre els veïns ni tampoc mala relació
entre els veïns ni res, hi ha una utilització del temps lliure que tenen bastant
baix de nivell de poca qualitat i tot això a continuat tan abans com desprès.
Potser el desprès si que els que treballaven abans en petites feines que
trobaven i que entre les ajudes i les feines doncs això no ho han pogut fer
durant aquests darrers mesos. Llavors això ha agreujat una mica més la
situació i sobretot el tema econòmic. Si que és cert que les TIC, tot aquest
tema d’estudiar des de casa amb ordinadors i aparells electrònics doncs la
gran majoria dels xavals que estudien en les escoles d’aquest barri això no
ho han pogut fer de cap de les maneres. Per tant, aquesta escletxa digital o
aquesta separació o dificultat que tenen per mantenir un nivell acadèmic bo
i alt doncs encara ho han tingut més agreujat per aquest motiu.

•

Quines accions s'han fet al barri durant els darrers anys per a millorar
la seva situació social i econòmica?
Per desgràcia s’han fet molt poques accions i des de l’administració local o
sigui des de l’Ajuntament de Lleida poquetes si que s’ha reforçat el tema dels
serveis socials que hi ha més persones treballant. Se m’escapa si
econòmicament s’ha pogut destinar més diners que no ho sé. Però les
entitats com la nostra que estem aquí posats, intentem, cada vegada més,
que els projectes que fem donin resposta com et comentava. Però com algo
gran i que hagi tingut un gran pes per fer un gran canvi social doncs no n’hi
ha hagut cap. Si que m’agradaria que en hi hagués però per ara no n’hi ha
hagut.

•

Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?
Les fortaleses del barri és que hi ha una gran vida, una gran vida veïnal. No
que hi hagi moltes entitats però si que la relació que tenen els veïns és molt
autèntica, els nens són nens en el sentit de que han fet seu el espai comú ja
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que és un barri on hi ha moltes places i molts espais i els nanos poden fer
vida allí. Si que això pot comportar que tingui alguna cosa negativa però la
majoria és positiva, són xavals que es desenvolupen moltíssim en espais
oberts, unes relacions com molt intenses, també hi ha un bon ambient com
t’he comentat abans... No hi ha gaires baralles ja que tenen una bona
convivència entre els veïns i persones d’aquest barri i això no és fàcil ja que
estem parlant d’un barri a nivell socioeconòmic i socioeducatiu molt baix amb
diferents persones que provenen de diferents llocs i seria fàcil encendre la
metxa però no.
•

I quines són les febleses?
I les febleses, més o menys el que et comentava abans una miqueta. El nivell
econòmic és molt baix i s’ha de suportar moltes dificultats i això comporta
que a dintre de les cases hi hagin situacions molt complicades per tant les
febleses d’aquest barri per mi serien això. El nivell acadèmic o el nivell de
formació molt baixet per part dels pares, també hi ha un gran nombre de
nens això vol dir que hi ha una mala planificació familiar. Són pares molt
joves, noies que amb disset, divuit i dinou anys ja comencen a tenir fills, això
no és que sigui dolent en sí, però bueno, com que hi ha una planificació
nefasta familiarment parlant doncs no ajuda. També hi ha una part de feblesa
que és la imatge negativa que es té del barri. Molta gent especula sobre com
es viu en el barri i afegeix adjectius que majoritàriament no són positius i fa
que la imatge de la Mariola cada vegada es deteriori més. Una altra cosa és
la falta de neteja que hi ha perquè quasi tots fan vida al carrer tot el dia i
s’embruta i pocs ho netegen.

•

Faries algun canvi per tal de que el barri fos més atractiu i no tingués
tants prejudicis?
Jo com a educador social que sóc sempre penso que els canvis s’han de fer
dintre de les cases i a les persones. Tot el que sigui extern com pintar a casa,
posar les places una mica més boniques, els parcs... tot això està bé
lògicament però no soluciona res. Per això els canvis que faria jo seria una
feina molt intensa amb les famílies, una feina molt intensa amb les persones
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per canviar hàbits, per canviar pensaments i desprès això faria que qualsevol
canvi que es fes més estructural al barri doncs es respectés més, es cuidés...
•

Quina és l’acció que ha tingut més bons resultats des de la vostra
institució?
Nosaltres com que gestionem els centres oberts, no sé si saps que són, són
recursos preventius que formen part dels serveis socials bàsics i estem tots
els dies de l’any oberts excepte els diumenges. Clar, això és un projecte que
té molt pes, estem totes les tardes oberts des de les cinc de la tarda fins
gairebé les nou de la nit amb els xavals d’aquí del barri. Per tant podríem dir
que aquest és el que té un impacte com més gran al barri. Tot i que també
en hi ha altres però que ja no tenen un gran impacte.

•

Quines institucions hi ha al barri de la Mariola?
Doncs unes quantes, hi ha Maristes que som nosaltres tot això que t’estic
comentant ho gestiona l’institut Maristes, la fundació Champgnat, els
Salesians que també tenen un centre on fan formació per a joves,
l’Associació Futur que està gestionada per persones d’ètnia gitana,
l’Associació de Veïns no és que funcionin molt bé però els veïns del barri fan
el que poden ja que el barri és com és i segur que se’m escapa alguna
institució més però ara mateix no les recordo, moltes més no n’hi han.

SOBRE LA POBLACIÓ GITANA DEL BARRI:
•

Quina és l’evolució i situació actual de la població gitana al barri:
o cultura i identitat gitana.
Hi ha un gran pes de famílies gitanes o de famílies “merxeres” que es
diu que es barreja entre algun membre com el pare o la mare que és
gitano o gitana i l’altre és paio, o sigui que no és gitano. En la cultura
hi ha diversos tipus de gitano: els gitanos catalans (són gitanos que
estan aquí al barri que són els típics que van al mercat, que venen la
roba...), els gitanos que han vingut de fora (no parlen el català, tenen
uns hàbits menys estructurats)... però bueno és difícil fer-te un perfil
d’això.
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o a nivell de religió (rol evangelisme, catolicisme...).
Ells són evangelistes o no evangelistes, vull dir que sinó són
evangelistes no tenen cap altra religió. I com passa amb els cristians
en hi ha que van al culte cada dia, en hi ha que hi van alguna vegada
i altres que mai. I com també passa amb els cristians tot el que li diu
la seva religió ho tenen molt present en el seu dia a dia i altres que tot
el contrari.
o demogràficament,
Doncs hi ha un percentatge bastant elevat, però no sabria dir-t’ho
exactament potser no arribarà a la mitat. Però que la majoria estiguin
en un barri en concret és que és molt.
o laboralment,
Laboralment el que t’he comentat. La majoria no treballen i si treballen
és amb feines molt puntuals, molt esporàdiques excepte els que si
que tenen una parada al mercat, que aquests sí que tenen el seu propi
treball. Sobretot es mantenen per les ajudes i els Serveis Socials i
alguna cosa del que guanyen als seus treballs puntuals.
o habitatge i urbanisme,
Les cases són petites, moltes famílies no poden pagar el pis i intenten
entrar “de patada” i van fent. Demanen ajudes, entren a pisos i així.
Alguns també es paguen el seu pis però els pisos són senzills i amb
una família bastant completa.
o educació i escola
El que t’he comentat abans, els pares no tenen quasi bé estudis i
tenen un analfabetisme molt important tot i que els pares siguin joves,
als nanos els hi costa molt seguir amb els estudis més enllà de primer,
segon o tercer de la ESO...
o associacionisme,
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Hi ha una associació que és gitana i que si que vetlla per ells. Has
d’estar a favor d’ells o encontra d’ells i entre gitanos si que en hi ha
molts que van a l’Associació Futur i altres van a diferents que no estan
ben bé al barri. Els gitanos no són persones que s’apuntin a altres
associacions ja que ells tenen la seva i poc més.
o polític.
Aquí si que no et puc dir res ja que ho desconec completament.
•

S'ha realitzat alguna acció específica per a millorar la situació de la
població gitana?
Sí, els projectes que t’he estat parlant, les entitats que t’he dit això forma part
de millorar i també vam fer un projecte l’any passat que sols treballàvem amb
les dones gitanes perquè poguessin fer promoció de la seva cultura i per
promocionar la dona. Sí que es van fent cosetes, i tant!

•

Què creu que caldria fer actualment per a millorar la situació de la
població gitana al barri?
Crec que s’hauria de fer una transformació personal ja que pensa que la
cultura gitana és com totes les altres cultures que tenen la seva manera de
pensar, la seva manera de fer... Llavors la cultura gitana viu molt de les
ajudes, no tenen incorporat aquesta idea com la gran majoria de la societat
catalana té del treball, de l’esforç... Caldria anar transformant en aquest
aspecte de que “si algo quieres algo tienes que trabajar” tot i que sigui una
idea molt predeterminada però és la realitat. Aquí no s’ha de “machacar” ni
s’ha de menysvalorar res però és així.

•

Quines són les fortaleses (punts forts) del col·lectiu gitano al barri de
la Mariola al seu parer?
Una mica com el que t’he comentat abans de que els nanos estan pel carrer
això també feia referència al col·lectiu gitano. Són famílies que tenen molt
incorporat el sentit familiar que es cuiden molt entre ells en el sentit de que
més enllà del que ens pugui semblar de que als nanos els tenen molt deixats,
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bueno ells tenen una idea de cuidar-se entre la família molt important i quan
passa alguna història doncs salten “xispes”. Llavors hi ha com una germanor,
com una fraternitat entre ells important també tenen un sentit de pertinença
al ser gitano, això els fa sentir orgullosos a molts d’ells.
•

I quines són les febleses?
Jo quan parlo de cultures ja he après des de fa molt temps que totes són
diferents i que no en hi ha una millor que una altra i el que per mi és una
feblesa per l’altre no ho és. Entenc que el que t’agradaria posar en el treball
que les febleses de l’ètnia gitana és el rol de la dona que potser a ulls nostres
no és del tot correcte, que són mares molt joves, que tenen una cura o una
higiene de la llar o dels espais una mica baixa però bueno això se’n va una
mica al “traste” quan parles amb ells dins de les cases dels gitanos. Són
cases super netes, endreçades, fora potser que no però dins en canvi sí.
Tenen una higiene molt molt alta la gran majoria, els hi agrada anar molt
nets. Llavors el rol de la dona hi ha moltes noies que es senten orgulloses
de cuidar-se de la família, dels nens... És difícil posar febleses i fortaleses,
això depèn molt de la cultura que cadascú té.

Moltes gràcies pel seu temps!
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2020-07-24
EDAT: No ho va voler dir.
CÀRREC: Formo part de la Regidoria de Polítiques per els Drets de les Persones
(Benestar social)
Des de la Paeria de Lleida som els encarregats de cuidar i tenir cura de les
necessitats que tenen les persones dels diferents barris de Lleida juntament amb
la nostra Regidoria. Intentem donar ajudes i recursos a les famílies que més ho
necessiten per tal de que es puguin alimentar, tinguin els infants una mínima
educació... Amb un dels barris que tractem és amb la Mariola on donem bastantes
ajudes.
Treballes sol/a o en equip?
Les activitats que s’han emprat des de la Regidoria de Lleida i dels Serveis Socials
han estat fetes i dutes a terme amb un equip format per bastantes persones, mai
es treballa de manera individual.

SOBRE EL BARRI EN GENERAL:
•

Quina evolució ha fet els darrers 20 el barri de la Mariola en l’àmbit
educatiu?
Fa uns anys molts dels infants eren analfabets o deixaven els estudis a una
edat bastant jove per tal de poder donar un cop de mà a les seves famílies
o començar a vendre productes al mercat. Però ja des de fa uns anys
nosaltres intentem vetllar per una educació integral donant ajudes i beques
per tal de que continuïn amb els estudis. La majoria de persones que viuen
en aquest barri tenen treballs bastant precaris o que guanyen els diners
justos per poder menjar aquell dia. Llavors s’han fet diferents projectes els
darrers 5 anys sobretot per millorar l’àmbit educatiu en barris precaris.

•

Quins problemes hi havia en aquest barri abans de la Covid 19? I
desprès?
Abans hi havia problemes socials, econòmics, educatius, culturals, de
convivència... i ara s’han agreujat.
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•

Quines accions s'han fet al barri durant els darrers anys per a millorar
la seva situació social i econòmica?
Durant els darrers anys hem anat fent intervencions individuals, familiars,
grupals i comunitàries per tal de saber quan hi ha situacions de necessitat
social o de necessitats personals bàsiques de persones que viuen en
diferents barris de la nostra ciutat però especialment ho hem fet a la Mariola.
Des dels Serveis Socials ofereixen uns professionals de diferents temes per
tal de fer acompanyaments a famílies i si és necessari avisar per tal de que
puguin

rebre

una

ajuda

social

o

econòmica.

Però des d’altres associacions d’aquest barri suposo que també se’n han fet.
•

I educativa?
Durant els darrers cinc anys hem anat creant projectes que tenen el propòsit
de vetllar per una educació integral dels infants i que els nens i nenes estiguin
escolaritzats i assisteixin al col·legi regularment. Això és un dels projectes
que està a la nostra pàgina web. Algunes de les accions que fem per tal de
canviar la situació educativa de joves i infants són: intervenir en alguns casos
que ens trobem d’absentisme escolar,

reforç als nens i nenes que ho

necessiten, acompanyament durant l’escolarització, conscienciar a les
famílies de la gran importància que té l’educació...
Una de les coses més importants és el seguiment que fa la família de l’infant
ja que s’han d’involucrar i motivar als seus fills/es per tal de que mai deixin
d’estudiar i puguin tenir una feina millor que la dels seus pares ja que ells
depenen d’ajudes o del que aconsegueixen per menjar i pagar el pis el
mateix dia.
•

Quines són les fortaleses del barri (punts forts) al seu parer?
És un barri que està molt unit, s’ajuden mútuament els veïns sense esperar
res a canvi. La majoria de persones de la Mariola es coneixen i quan es
troben pel carrer es saluden i es posen a parlar. En canvi si anéssim a un
altre barri de Lleida probablement això no passaria. Entre els veïns es deixen
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aliments o productes ja que molts són com família ja que en aquest barri la
majoria de persones tenen una família molt gran i viuen molt a prop.
•

I quines són les febleses?
Una de les febleses és la falta de formació que tenen tan els joves com els
adults. Moltes persones d’aquest barri deixen els estudis a una edat molt
d’hora per causes familiars o personals. Per aquest motiu molts treballen en
feines precàries o venen productes al mercat. Durant aquest temps de
confinament la majoria de persones que vivien de vendre al mercat no han
tingut cap ingrés i han hagut de sobreviure d’estalvis o d’ajudes. Si tinguessin
estudis potser haguessin pogut treballar però com que vivien del que
guanyaven dia a dia llavors ho han passat realment malament. Per això els
pares dels infants que viuen en aquest barri intenten que tinguin estudis per
tal de tenir un futur més clar.

•

Faries algun canvi per tal de que el barri fos més atractiu i no tingués
tants prejudicis?
Sí, hem estat fent projectes per tal de millorar la situació de cada família però
estèticament s’han fet poques accions ja que no es el que ens interessa. En
els projectes tenim la missió d’intervenir en situacions de necessitat social o
també personals bàsiques amb el propòsit de que puguin viure una millor
vida amb condicions més bones. Els hi donem oportunitats per tal de que
treballin o facin accions pel barri per tal de millorar-lo. També n’hem fet altres
però un dels més recents és aquest. Afegir, que costa molt treure els
prejudicis que la gent fa d’aquest barri però poc a poc es pot anar millorant.

•

Quina és l’acció que ha tingut més bons resultats des de la vostra
institució?
No sabria dir-te quina de totes, la veritat, ja que totes han anat força bé.
Durant l’any 2018 vam fer diferents projectes on en un d’ells la Mariola va
ser un dels primers barris en començar-lo que s’anomenava Pla local
d’inclusió i cohesió social (PLIS). Tractava de detectar les necessitats que té
cada barri però en aquest cas el primer va ser la Mariola per tal de treballar
amb agents de Lleida i impulsar el treball comunitari. Tots els projectes
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tenien com a propòsit millorar algun aspecte del barri en general. Hi havia
projectes de tota mena: educatius, laborals, formatius, econòmics, etc i
anaven dirigits a diferents públics des dels més joves als més grans. També
vam col·laborar amb jornades d’innovació, amb grups de treballs, entre
altres.
•

Quines institucions hi ha al barri de la Mariola?
A la Mariola en hi ha moltíssimes! Allà podem trobar Pas a Pas, els
Salesians, l’Associació Futur (treballa especialment amb gitanos tot i que a
vegades també amb gent d’altres cultures però poc), el Calidoscopi,
l’Associació de Veïns del Camí de la Mariola...
Te’n diria més però ara mateix no les recordo.

Moltes gràcies pel seu temps!
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