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PRESENTACIÓ 

Què és? 

Del 9 de setembre al 17 de desembre, tindrà lloc a 14 ateneus de diversos municipis 

catalans el cicle AMEN SAM sobre cultura del poble gitano, un projecte comunitari 

organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) amb la col·laboració de la 

Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC), el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Fundació ”la Caixa”. 

El programa de l’AMEN SAM (“Nosaltres Som”, en llengua romaní) inclou un seguit 

d’activitats tant diverses com concerts; tallers de percussió flamenca, de rumba 

catalana i de cuina; una exposició, cinefòrums i xerrades sobre Porrajmos (l’holocaust 

gitano); xerrades sobre la dona gitana i el feminisme romaní, i una exposició que tracta 

diversos aspectes del poble gitano, com la seva història, el seus símbols, l’idioma, l’art, 

la música l’educació, la discriminació i les persones gitanes conegudes. 

Objectius del projecte 

La FAC vol contribuir a superar els estereotips que la societat occidental ha anat 

construint al voltant del poble gitano, integrant-los a la vida quotidiana de l’ateneisme 

i, per tant, de l’associacionisme català. Però també fomentar la participació dels socis 

dels ateneus, fent-los interactuar a través de la logística de les activitats que es 

programin i en l’assistència als actes. 

Qui hi participa? 

Els ateneus que acolliran aquest nou projecte són: l’Orfeó Lleidatà, l’Ateneu Popular de 

Ponent, el Cercle Belles Arts de Lleida, l’Ateneu Popular de la Fuliola, l’Orfeó Badaloní, 

El Círcol de Badalona, l’Ateneu Santfeliuenc, l’Espluga Viva d’Esplugues de Llobregat, 

Lluïsos d’Horta, Lluïsos de Gràcia, La Societat Cultural i Esportiva La Lira de Sant 

Andreu, el Centre d’Amics de Reus, el Centre Cultural la Massa i la Societat la Lliga de 

Capellades. 
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CONCERTS 

 

Els 4 de la Cera 

Creat el 2011, Els 4 de la Cera són quatre músics descendents d’alguns dels rumberos 

que van donar a conèixer la Rumba Catalana. Des del barri de la Cera (Raval), l’Antonio 

Giménez "Cocho", a la veu, fill d'Antonio de Els chavos; en Jack Tarradellas, a la guitarra, 

fill de Johnny Tarradellas del grup Chipén; en Chiqui Amaya, a la veu i la guitarra, fill de 

Pepe de Los Amaya, i l’Alex Fajardo, nebot de "Chacho" (el qual va formar part del 

triumvirat de la rumba catalana al costat de Peret i el Pescaílla), a la percussió, porten 

rumba fresca de la vella escola amb sabor llatí i un toc modern als seus concerts. 

 

 La Massa – Centre de Cultura Vilassarenc (Vilassar de Dalt) – 18 de setembre, a 

les 21h 

 El Círcol (Badalona) – 6 de novembre, a les 19.30h 

 Ateneu Santfeliuenc (Esplugues de Llobregat) – 19 de novembre, a les 20.30h 

 Societat Cultural i Esportiva La Lira (Barcelona) – 27 de novembre, a les 20h 
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Colors de rumba 

El grup musical Colors de rumba és la trobada de dos músics de Lleida que, amb el 

flamenc com a nexe comú, busquen en les seves arrels l’expressió i el “duende”, per 

compartir la inspiració i l’essència d’un mateix sentir. 

 

Colors de rumba són en Toni Pallejà, a la guitarra i la veu, i l’Oriol Farré, a la percussió.  

 

 Societat La Lliga de Capellades (Capellades) – 25 de setembre, a les 19h 

 Orfeó Lleidatà (Lleida) – 7 de novembre, a les 19h 

 Lluïsos d’Horta (Barcelona) – 21 de novembre, a les 18h 

 Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) – 19 d’octubre, a les 20h 
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ACTIVITATS 

 

XERRADES 

Història del Poble Gitano. Un recorregut des de l’origen del poble gitano fins a 

l’actualitat, per conèixer, gitanes i gitanos d’ahir i avui, trencant estereotips i 

aconseguint noves fites en el camí per l’equitat. 

 Centre d’Amics de Reus (Reus) – 23 de setembre, a les 19h 

 Cercle de Belles Arts (Lleida) – 13 d’octubre, a les 19h 

 Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) – 21 d’octubre, a les 19.30h 

Porrajmos, el genocidi nazi del poble gitano. Un repàs a la realitat de l’anihilació massiva 

del poble romaní durant el règim nazi, sovint oblidada i desplaçada en la memòria històrica 

global. 

 Societat Cultural i Esportiva La Lira (Barcelona) – 29 de setembre, a les 18.30h 

 Lluïsos d’Horta – 19 de novembre, a les 20h 

 Ateneu Santfeliuenc – 9 de desembre, a les 19h 

Dona gitana i feminisme romaní. Una oportunitat per a la desconstrucció de  l’imaginari 

social de les dones gitanes, que les ha estereotipat des del segle XVI, així com un repàs 

al recorregut històric dels moviments i activisme de les dones gitanes invibilizades pel 

persistent antigitanisme de gènere.  
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 Centre d’Amics de Reus (Reus) – 30 de setembre, a les 19h 

 Orfeó Badaloní (Badalona) – 1 d’octubre, a les 19h 

 Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) – 26 d’octubre, a les 19.30h 

 Ateneu Popular de La Fuliola (La Fuliola, Lleida) – 7 de novembre, a les 19h 

 Societat La Lliga (Capellades) – 11 de novembre, a les 19h 

 La Massa – Centre de Cultura Vilassarenc (Vilassar de Dalt) – 24 de novembre, a 

les 20h 

 Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat) – 25 de novembre, a les 19h 

 Societat Cultural i Esportiva La Lira (Barcelona) – 26 de novembre, a les 18.30h 

 Lluïsos de Gràcia (Barcelona) – 9 de desembre, a les 19h 
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EXPOSICIONS 

Com tu. Els gitanos són persones com tu. La comunitat gitana és una minoria cultural. 

Les persones gitanes tenen una cultura diferent i això és compatible amb ser ciutadans 

iguals, com tu. Però ves per on, hi ha persones que els fa nosa els gitanos i no són ben 

rebuts. Coneixem de debò els gitanos? És l’hora d’aprendre la història i la cultura del 

poble gitano, amb tots els seus valors positius. 

 Centre d’Amics de Reus (Reus) – del 20 al 30 de setembre 

 Amen Sam Lleida (Lleida) – del 6 al 17 d’octubre 

 Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) – del 19 d’octubre a l’1 de novembre 

 Ateneu Popular de La Fuliola (La Fuliola) – del 7 al 26 de novembre 

 Lluïsos de Gràcia (Barcelona) – de l’1 al 15 de desembre 

Porrajmos, el genocidi nazi del poble gitano. Sobre la cruesa de l’anhilació massiva del 

poble romaní durant el règim nazi, sovint oblidada i desplaçada en la memòria històrica 

global. 

 Societat Cultural i Esportiva La Lira (Barcelona) – del 9 al 29 de setembre 

 Orfeó Badaloní (Badalona) – de l’1 al 23 d’octubre 

 Amen Sam Lleida (Lleida) – del 27 d’octubre al 7 de novembre 

 Lluïsos d’Horta (Barcelona) – del 10 al 30 de novembre 

 Ateneu Santfeliuenc (Sant Feliu de Llobregat) del 9 al 17 de desembre 
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TALLERS 

Percussió flamenca. Introducció de la caixa en el flamenc i classes sobre els diferents 

patrons de la caixa flamenca. 

 Espluga Viva (Esplugues de Llobregat) – 19 d’octubre, a les 19h 

 Ateneu Popular de Ponent (Lleida) – 23 d’octubre, a les 11h 

 Ateneu Popular de La Fuliola (La Fuliola) – 13 de novembre, a les 18h 

Rumba catalana. Un taller sobre la història de la rumba i l’ensenyament de ritmes bàsics 

en guitarra.  

 Societat Cultural i Esportiva La Lira (Barcelona) – 22 de setembre, a les 18.30h 

 Ateneu Popular de Ponent (Lleida) – 9 d’octubre, a les 19h 

Cuina gitana. El taller consistirà en l’elaboració d’una recepta de cuina gitana. Durant el 

procés el tallerista farà una petita contextualització històrica de la recepta en concret. 

Al final es farà una degustació del plat preparat. 

 Orfeó Badaloní (Badalona) – 16 d’octubre, a les 18.30h 

 Amen Sam Lleida (Lleida) – 16 d’octubre, a les 19h 

 La Massa – Centre de Cultura Vilassarenc (Vilassar de Dalt) – 17 de novembre, a 

les 19h 
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CINEFÒRUM 

Es projectaran parts de les pel·lícules Y los violines dejaron de sonar (dir. Alexander 

Ramati, 1988), sobre l’Holocaust, i Lola vende cá (dir. Llorenç Soler, 2002), sobre el Poble 

Gitano en l’actualitat, posteriorment als visionats, es durà a terme un debat. 

 El Círcol (Badalona) – 8 d’octubre, a les 19h 

 Orfeó Lleidatà (Lleida) – 27 d’octubre, a les 18h 
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ACTIVITATS PER ATENEUS 

 Amen Sam Lleida 

 A Lleida ciutat hi participen 3 ateneus que presenten el projecte conjuntament 

Orfeó Lleidatà 

 Cinefòrum -  27 d’octubre, a les 18h  

 Concert: Colors de Rumba - 7 novembre, a les 19h 

Ateneu Popular de Ponent 

 Taller de rumba catalana - 9 octubre, a les 19h 

 Taller de percussió flamenca – 23 d’octubre, a les 11h 

Cercle Belles Arts 

 Xerrada: Història poble gitano - 13 d’octubre, a les 19h 

Les 3 entitats 

 Taller de cuina gitana - 16 octubre, a les 19h 

 Exposició: Com tu – del 6 al 17 octubre  

Ateneu Popular de La Fuliola 

 Exposició: Com Tu – 7 al 26 novembre 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 7 de novembre, a les 19h 

 Taller de percussió flamenca – 13 novembre, a les 18h 

 Amen Sam Badalona 

 A Badalona hi participen 2 ateneus que presenten el projecte conjuntament. 

Orfeó Badaloní 

 Exposició: Porrajmos – de l’1 al 23 octubre 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní– 1 octubre, a les 19h 

 Taller de cuina gitana – 16 octubre, a les 18.30h 

El Círcol 

 Cinefòrum – 8 octubre, a les 19h 

 Concert: Els 4 de la Cera – 6 novembre, a les 19.30h 
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Ateneu Santfeliuenc – Sant Feliu de LLobregat 

 Concert: Els 4 de la Cera – 19 de novembre, a les 20.30h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 25 de novembre, a les 19h 

 Cinefòrum – 9 de desembre, a les 19h 

 Exposició: Porrajmos - del 9 al 17 de desembre 

Espluga Viva – Esplugues de Llobregat 

 Taller de percussió flamenca – 19 d’octubre, a les 19h 

 Concert: Colors de rumba – 19 d’octubre, a les 20h 

 Xerrada: Història del poble gitano – 21 d’octubre, a les 19.30h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 26 d’octubre, a les 19.30h 

 Exposició: Com Tu – 19 octubre a 1 novembre 

Lluïsos d’Horta – Barcelona 

 Exposició: Porrajmos - del 10 al 30 de novembre 

 Xerrada: Porrajmos – 19 de novembre, a les 20h 

 Concert: Colors de rumba – 21 de novembre, a les 18h 

Lluïsos de Gràcia – Barcelona 

 Exposició: Com tu – 1 al 15 desembre 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 9 de desembre, a les 19h 

Societat Cultural i Esportiva La Lira – Barcelona 

 Exposició: Porrajmos del 9 a 29 de setembre 

 Taller de rumba catalana – 22 de setembre, a les 18.30h 

 Xerrada: Porrajmos - 29 de setembre, a les 18.30h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 26 de novembre, a les 18.30h 

 Concert de rumba: Els 4 de la Cera – 27 de novembre, a les 20h 

La Massa – Centre Cultural Vilassarenc 

 Concert: Els 4 de la Cera – 18 de setembre, a les 21h 

 Taller de cuina gitana – 17 de novembre, a les 19h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 24 de novembre, a les 20h 

Centre d’Amics de Reus 

 Exposició: Com tu – del 20 al 30 setembre 
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 Xerrada: Història del poble gitano – 23 de setembre, a les 19h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní – 30 de setembre, a les 19h 

Societat La Lliga de Capellades 

 Concert: Colors de rumba – 25 de setembre, a les 19h 

 Xerrada: Dona gitana i feminisme romaní –11 de novembre, a les 19h 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

 Sílvia Espinach / Nil Cervera 

 Departament de comunicació 

 93 268 81 30 

 comunicacio@ateneus.cat 

 www.ateneus.cat/amensam  
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