
Presentació de l’associació
Veus Gitanes 
i taula – col·loqui:i taula col loqui:

“Veus diverses: mirades i 
perspectives de les dones gitanes”

Dimecres, 6 d’abril de 2011, de 18:30 a 20:30 hores
Aula 1 del Centre de Cultura Contemporània de BarcelonaAula 1 del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

C/ Montalegre, 5

Els gitanos són un poble divers i heterogeni. Durant el Segle XXI, estem assistint a
processos de transformació i canvi on les seves dones, des de la diversitat existent,
realitzen de forma simultània, un paper de cohesió interna i una adaptació als
canvis. Són elles, des de la seva pròpia diversitat, qui avui ens parlaran dels canvis
més importants soferts i quin paper han desenvolupat les dones en els nousmés importants soferts i quin paper han desenvolupat les dones en els nous
models.

18:30 Benvinguda

• Sr. Ricard Gomà, president del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona.

18:40 Taula col·loqui “Veus diverses: mirades i perspectives de les dones gitanes”

• Sra. Ana Mirga. Gitana de Polònia: Grup Bergitka Roma (gitanos de muntanya)

• Sra. Simona Lazâr Anicuta. Gitana Romanesa Grup Ursari Roma

• Sra. Lola Escuder Cos. Gitana Catalana de l’emblemàtic barri del carrer de la Cera

• Sra. Rosa Cristo Tan “Txuli”. Gitana Catalana d’origen Calderari

• Sra. Manuela Flores Amaya “Chucun”. Barcelonina. Grup Cafeletes

Moderadora : Sra. Paqui Perona, presidenta de l’associació Veus Gitanes

19:30 Presentació de l’associació Veus Gitanes

20:00 Cloenda, a càrrec del Grup de joves e-ràdio Veus Gitanes

Vista exposició El Yeli: “Camisones” de núvia. Creadora Saray Fernández
i actuació del grup de joves “El son de Sant Roc”

__________________________________________________________________
L’acte serà emès en directe per  Veus Gitanes www.vocesgitanas.net

__________________________________________________________________

Inscripcions i més informació: 93.413.26.12 
Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona: cmpgb@bcn.cat i
Veus Gitanes: veusgitanes@gmail.com Adreça web: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva

Si voleu assistir a aquest acte i necessiteu alguna mesura d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva cal que ho
comuniqueu amb una antelació de 6 dies laborables al tel. 93.413 26 12 o a l’a/e: cmpgb@bcn.cat.



“Veus diverses: mirades i perspectives 
de les dones gitanes”g

El segle XXI, és un segle de canvis tecnològics, d'accés a les TICs i a la societat de la
informació. És un món globalitzat on tot viatja -persones, mercaderies, capitals, ...
És lògic que això remogui les nostres identitats, individuals i col·lectives,
transformant les seves dones, a les seves cultures i als seus pobles .

Aquests fenòmens han tingut dos efectes de signe ben contrari. D'una banda, ha
conduït a una homogeneïtzació cultural en les formes i manifestacions, i de l'altra, ha
propiciat la coexistència de diferents grups socials dins d'un mateix territori on, poc a
poc, una cultura fins ara més o menys comuna i homogènia reconeixible per a tots,
va perdent el seu caràcter de cultura única perquè en un mateix territori conviuen un
mosaic de cultures i de realitats diverses.

Els processos de transformació i canvi afecten a les dones de forma particular i en
ocasions pot resultar contradictori. El nostre gènere ens defineix com sustentador,
transmissor i garant de la cultura al mateix temps que ens situa com a element
impulsor del canvi.

Si aquesta tasca és complexa per a la diversitat de dones, en les dones gitanes
adquireix un significat especial en ser un poble sense territori, pertanyent a una
minoria ètnica que lluita per tenir les mateixes oportunitats que el conjunt de laminoria ètnica que lluita per tenir les mateixes oportunitats que el conjunt de la
societat.

La cultura gitana és molt diversa. dins del propi estat espanyol i a nivell europeu. És
una cultura que està vivint la transformació de les seves estructures
socioeconòmiques en una època de crisi i és la minoria més rebutjada a l'Europa
actual.

V i i d i i fl i di i i l i d lVeus gitanes: mirades i perspectives reflecteix aquesta diversitat i complexitat dels
seus membres i dels seus grups, on tots es reconeixen sota un mateix terme Poble
gitano, aquesta és la realitat que volem reflectir des d'un element tan important com
són les seves dones.

Veus Gitanes

Organitza:                                                        Amb el suport i la col·laboració del       
Consell Municipal del Poble Gitano  

i l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva


