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EMUGBA (EcoMuseu Urbà Gitano de Barcelona)  

Situat al carrer de la Cera número 10. Aquests carrers han estat el cor de la Rumba Catalana 
i indret privilegiat des d’on batega una de les comunitats gitanes més antigues i arrelades de 

Catalunya, amb més de 300 anys de presència datada de manera ininterrompuda a un mateix 
lloc: a aquests carrers del Raval. 

La llavor del projecte, liderat per l’Associació gitana Carabutsí i desenvolupat per un grup de 
dones gitanes del Carrer de la Cera, es titulava “Conèixer el nostre passat per construir el 

nostre futur”. 

Aquestes dones són: Talita, Sinay, Naomi, Míriam, Amina, Aitana, Ivonne, Zaida, Janeisy, 
Nayara, Cheyenne, Alba   

El 2019 li va ser atorgat per aquesta tasca el Premi Ciutat de Barcelona dins la modalitat de 
Cultura Popular i Comunitària per preservar la memòria gitana amb perspectiva de 

gènere.  

El seu treball s’ha plasmat en un ric i variat catàleg fotogràfic de més de 7000 fotografies, així 
com altres documents audiovisuals per conèixer, des de dins i en primera persona, la història 

d’un poble i la seva empremta. 

El projecte, pioner a la nostra terra. ja és una realitat: Un EcoMuseu Gitano a Barcelona des 
d’on Preservar, Investigar i Divulgar la memòria i cultura gitana partint de la riquesa i 

generositat tantes persones de la comunitat que, com tot EcoMuseu, neix per parlar d’un 
Territori, d’una comunitat i d’un Patrimoni valuós i fràgil, alhora que desconegut, tot i la seva 

importància dins de la història identitat del nostre país. L’esforç ha estat possible a moltes 
entitats i agents del territori, però destaquem de manera especial l’ajut i col·laboració de 

l’Associació Inter-Acció, del Casal del Raval, el CSIC-IMF, l’Ajuntament de Barcelona a través 
dels seus programes BPO i Impulsem el que fas i la Generalitat de Catalunya.  

Ens fa molta il·lusió convidar-vos a conèixer el projecte en primera persona; un projecte que vol 
trencar estereotips i establir ponts de diàleg i reconeixement de l’empremta gitana a la nostra 
ciutat mitjançant activitats en forma de Tallers, Itineraris-Experiències, Exposicions Itinerants, 

Teatre d’ombres i Contes Gitanos adreçats a diferents edats i objectius, com són la lluita contra 
l’antigitanisme, el coneixent i reconeixement de l’empremta gitana a la nostra història i cultura i 

la difusió de la Rumba Catalana. 
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Les rutes estan formades per: 

-Visita a l’ EMUGBA (EcoMuseu Urbà Gitano de Barcelona) 

-Itinerari amb QR i radioguies pels carrers del voltant. 

-Acomiadament a l’EMUGBA mitjançant un final de festa amb Rumba Catalana 

i petit pica pica i refrescs gratuïts. 

                                                 Durada: 2h 
 

Dimarts i dijous: 
De 12 a 14h “Memòria Gitana” 
De 17 a 19h  “Rumb a la Rumba” 

Divendres: 
De 12 a 14h “Memòria Gitana” 
De 16:30-18:30h“Rumb a la Rumba” 

                          Dissabte: 
De 10 a 12h “Memòria Gitana” 
De 12:30-14:30 “Rumb a la Rumba” 
De 16:30-18:30  “Rumb a la Rumba” 

Diumenge: 
 

De 10 a 12h “Memòria Gitana” 
De 12:30-14:30h“Rumb a la Rumba” 

 
(També es podria fer  per grups tancats en dies laborals sota demanda i 
disponibilitat del local.) 

PVP: 22€ per persona. 
mínim 4 pers i màxim 25 pers. 

Menors de 12 anys gratuït 
Descomptes per grups tancats: 

 

A partit de 6 surt a 21€ per persona A partir de 12 surt a 20€ per persona 

A partir 20 surt a 18’50€ per persona A partir 25 surt a 17€ per persona 

 
Per el manteniment de l’Ecomuseu i per realitzar nous projectes, els 

abonaments son de caràcter social: 
Efectiu en el mateix EMUGBA c/la Cera,10 local 2 

-Bizum al 671 32 65 99 o 617 25 96 72 

-Transferència bancaria al: ES23 2100 0834 5201 0337 8188 
En el concepte especificar sempre: “Ruta Rumba” o “Ruta Memòria Gitana” i 

especificar nom, cognom i quantes persones assistiran.  
 

Les rutes sempre s’abonaran per avançat, com a mínim 2 dies abans i la seva 
anul·lació serà amb un mínim de 72hores abans de la ruta. 
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1º El misteri d’en Cheliu. 
Ajudeu a un nen anomenat Cheliu per un fil de pistes i enigmes per resoldre i trobar el veritable 

origen de la Rumba Catalana. 

 
2º L’arribada del Poble Gitano a Barcelona. 

De l’arribada del Poble Gitano a la nostra terra i el seu arrelament hi ha un desconeixement que 
conviu amb prejudicis i fabulacions. Desvelar misteris i conèixer la veritat amagada sota tanta 
llegenda pot ser una manera de que, amb respecte i rigor, us endinseu per una experiència 

apassionant amb la història d’un poble mil·lenari. 
 

La història i la música mitjançant l’enigma i el repte, el misteri i la diversió mitjançant dos 
Escape Rooms dissenyat amb l’objectiu d’aprendre de manera lúdica i immersiva la cultura 

Rumbera Gitana i la història de persecució resistència del poble gitano. Dos apostes 
innovadores per treballar a diferents públics temes històrics i socials complexos i de plena 

actualitat. 
Amb l’Escape-Romm podreu també gaudir d’una visita a l’Ecomuseu EMUGBA, on veureu un 

munt d’objectes antics relacionats amb el món gitano i una gran gràfica del recull fotogràfic 
resum de l’arxiu digitalitzat. 

 
Durada: 60-70-min 

 

Dimarts: 
De 19:45 a 20:45 Scape Rom “Misteri de 
Xeliu” 
 
Dijous: 
De 19:45 a 20:45 Scape Rom “Poble 
Gitano” 

Divendres: 
De 19:00 a 20:00 Scape Rom “Poble 
Gitano” 
 
De 20:30 a 21:30 Scape Rom “Misteri de 
Xeliu” 

 

Dissabte: 
De 19:00 a 20:00 Scape Rom “Poble 
Gitano” 
De 20:30 a 21:30 Scape Rom “Misteri de 
Xeliu” 

Diumenge: 
 
De 17:00 a 18:00 Scape Rom “Poble 
Gitano” 

 

 
Edat: a partir de 12 anys a adults (públic familiar) 

Preu: Per sessió 70€ màxim 6 persones 

Per el manteniment de l’Ecomuseu i per realitzar nous projectes, els abonaments son de 

caràcter social: 

-Efectiu en el mateix EMUGBA c/la Cera,10 local 2 

-Bizum al 671 32 65 99 o 617 25 96 72 

-Transferència bancaria al: ES23 2100 0834 5201 0337 8188 

En el concepte especificar sempre: “Misteri Xeliu” o “Poble Gitano” i especificar nom, 

cognom i quantes persones assistiran. 

Els scape rooms sempre s’abonaran per avançat, com a mínim 2 dies abans i la seva 

anul·lació serà amb un mínim de 72hores abans de la ruta. 
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Aprèn a ser rumber@ 100% amb 6 passos. 

Per ser un As de la Rumba no cal tenir res més que un esperit obert i moltes 

ganes de passar-s’ho bé. De manera lúdica alhora que rigorosa, de les mans i 

ritme d’un veritable As de la Rumba del carrer de la Cera us convidem a 

conèixer i practicar els ritmes bàsics i d’iniciació de la Rumba per gaudir-la amb 

tota la seva intensitat. 

A la classe farem: 

- Orígens de la Rumba Catalana. 

- Ritme de Rumba amb palmes . 

- Guitarra ventilador. 

- Compàs de ritmes amb bongos i güiro.  

- Popurri de cançons tradicionals Catalanes en clau de Rumba. 

- Ball lliure per Rumba. 

 

Amb el 100%  après, ja serà un autèntic Rumber@ i t’ adonaràs que ja ets 

Rumber@ i no ho sabies!!! 

Links: 

https://independentbadalona.cat/setmanari/noticia/178-nens-i-nenes-de-sant-roc-graven-un-

cd-de-rumba-catalana?fbclid=IwAR3sfqENjWEh44rVQ-yNdK-

AfvY2xv60kvH3QLiW809cBZZ5yimTAe0Av6M 

 

Durada: 70-90 min 

Dies: Sota demanda  

Edat:  a partir de 4 anys i adults. 

Preu taller: 200€ Dins de Barcelona. 
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Teatre d’ombres gitanes “L’arribada del Poble Gitano a Barcelona” 

El teatre d’ombres gitanes es va estrenar el 2021 dins de la Barraca de Fira 

Itinerant. L’espectacle sorgeix de la tasca d’un grup de joves dones gitanes de 

l’Associació Carabutsí sota la direcció artística del Gecko con Botas i amb guió 

literari de César Martínez. 

La inauguració de l’espectacle es part d’una acció de carrer amb diverses arts 

escèniques desenvolupat conjuntament amb l’Associació Inter-Acció dins de la 

programació itinerant del Teatre Arnau, projecte comunitari amb el suport de 

l’ICUB. 

L’objectiu és explicar les llums i les ombres de la història de l’arribada del poble 

Gitano a la nostra ciutat mitjançant la màgia de la paraula, la imatge i la música.  

L’esquema de l’actuació és el següent: 

- Declamació del poema de l’himne Gitano: el “GELEM GELEM”. 

- Representació de l’espectacle d’ombres gitanes. 

- Final de festa amb alguns temes populars de la Rumba Catalana. 

 

Links: 
https://youtu.be/d1ZlvU-SJo0 
 
https://www.facebook.com/carabutsi.callelacera.3/videos/197696839115483 
 
 
Durada: 90 min 
Dies: Sota demanda. 
Edat: Tots el públics.  
Per escoles, casals, centres cívics, ateneus, entitats...  
Preu: 750€ dins de Barcelona 
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Conte infantil “Rumberta, la Pingüina Gitana” 

 

Projecte pedagògic creat per Sam-Mosketón. 

Rumberta és una pingüina, Gitana i Rumbera, que viu al Pol, una terra sempre 

gelada i blanca. Un dia decideix viatjar pel món per conèixer els colors, tant 

diversos com són les cultures. I mira per on, trobarà, a dins de cada cultura, 

gitanos i gitanos; un poble que ha desenvolupat una identitat basada en la 

interculturalitat i el respecte per la diversitat. 

Els infants participaran vestint amb objectes i regals a la pingüina alhora que 

canten per Rumba Catalana. Tancarem amb un fi de festa per Rumba 

Catalana. 

Links: 

Casal del Raval: https://www.youtube.com/watch?v=Q14JeFCZpBU 

Escola Ferran Sunyer: https://www.youtube.com/watch?v=KEIA-4l7BlY 

TV3: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/600-anys-de-
larribada-del-poble-gitano-a-figueres/video/5968828/ 

 

Durada: 80-90 min 

Dies: Sota demanda 

Edat: Públic infantil 

Preu: 200€ 
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Exposició “Rumba Catalana Gitana i Catalana” 
 

La Rumba Catalana és una música d’arrels, un art que beu del talent i la 
tradició de la comunitat gitana catalana. El gènere neix als anys 50 i esclata al 

món discogràfic als anys 60. 

I res millor que conèixer aquesta història de la Rumba des de dins de la 
comunitat gitana que la va crear: a través de les fotos fetes pels mateixos 

gitanos i gitanes. 

L’exposició és fruït d’un llarg treball comunitari sobre la memòria gitana encetat 
per l’Associació Carabutsí i el seu EcoMuseu EMUGBA, amb textos que de 

manera didàctica i clara, expliquen les claus interpretatives per apropar-se a un 
gènere des dels vessants musicals, històrics i socials. 

El servei consta del transport i muntatge de 10 roll-ups.. 

Links: 

https://www.casaldelraval.cat/?p=3374 

https://www.casaldelraval.cat/?p=3338 

https://albareda.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=13&a=133
4 

Durada: Sota demanda 

Dies: Sota demanda 

Edat: Tots el públics 

Preu: 200€ dins de Barcelona 

Opcional de complementar amb xerrada i Taller de Rumba catalana  

(150€ addicionals) 
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Taller de “Cajón + Graffitis Rumbero” 
 

Si vols iniciar-te amb el “cajón Rumbero” a ritme de Rumba Catalana, aquesta 
és la teva oportunitat per aprendre, de manera rapida i dinàmica, els ritmes 

basics de la Rumba Catalana. 

Acabarem tocant la mítica cançó del “Hawaiano” de Peret. 

També esta l’opció de fer alguns tallers de grafitis i amb pintures amb l’artista 
Karder Alkayati. 

Els tallers poden ser per separats, és a dir, o Taller de Cajon  o Taller de 
grafitis. 

Els materials musicals de percussió són (Cajones rumberos de cartró reciclat) i 
les pintures serien a càrrec del l’entitat que contracta el servei. 

Uns tallers divertits i perfectes per treure tota la energia i talent que portés dins. 
Si no mes voleu el Taller de cajón, esta la possibilitat de que nosaltres puguem 

portar 20 cajones. 

Links: 

https://independentbadalona.cat/setmanari/noticia/178-nens-i-nenes-de-sant-roc-graven-un-
cd-de-rumba-catalana?fbclid=IwAR3sfqENjWEh44rVQ-yNdK-
AfvY2xv60kvH3QLiW809cBZZ5yimTAe0Av6M 

https://www.casaldelraval.cat/?p=3584 

Durada: 60-90min  

Edat: a partir de 6 anys a adults 

Per escoles, casals, centres cívics, entitats...  a consultar 

Preu  del tallers a consultar. 
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Teatre de Titelles: “Les titelles per explicar el neolític” 
 

Us presentem un projecte singular i original que neix de la confluència de 
l’Associació Carabutsí i el CSIC-MIF (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) amb el suport del "FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación". 

Aprofitant la descoberta al barri del Raval d’un jaciment neolític s’han encetat 

diferents accions per portar la ciència i, en particular, l'arqueologia i la 

prehistòria del Raval als ciutadans de Barcelona. Dins d'una d'aquestes accions 

és on s'emmarca la present obra de titelles realitzada per un grup de joves 

gitanes de l’Associació Carabutsi on s'explica als més petits, de manera 

didàctica i divertida, conceptes claus i aclarir dubtes per entendre el neolític, 

amb la col·laboració d’ un expert científic del CSIC. 

També es projecta un curt realitzat per nens Gitanos,dins del projecte de 

ciència inclusiva. 

 
Links: “Fets i mites de la prehistòria”. 

https://cienciainclusiva.wordpress.com/2019/11/14/teatro-de-marionetas-para-los-y-las-mas-

peques-en-el-raval/?fbclid=IwAR2kEZ2OYWAPSr0v_a08h3RMTqLtDrtgw2ALDWAAlTvoxevVYf--

B6KjuL0 

https://cienciainclusiva.wordpress.com/2020/01/10/actividades-
visperas/?fbclid=IwAR1vLs1ccL9JLJHeqxrJCITtB_loNRRJArahvZkqRpO0X3DzYlMKK
DD_1KY 

              

Durada: 90min 

Dies: Sota demanda  

Edat: Tots els públics. 

Preu: 750€  Dins de Barcelona 
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Viatge sonor per la historia de la Rumba Catalana. 
 

Oriol Farràs: Un paio professor i matemàtic aficionat a la música vinculat al 

món de la Rumba Catalana des de fa anys. Ha impartit cursos sobre la història 

de la rumba catalana al Liceu , al Taller de Músics i als Juliols de la UB . Va ser 

DJ del Rumba Club del 2007 al 2011. Ha participat en l'elaboració del 

recopilatoris "Peret té molt poder"  i "¡Naino!" (Adarce Records) i des de 

FORCAT, en l'elaboració d'exposicions dedicades a la rumba. 

Es un gran expert i entès en aquest gènere!!! 

 

Un recorregut cronològic pels darrers 60 anys en el què escoltarem talls de 

gravacions, un power point i alguns vídeos dels principals artistes. Analitzarem 

també la instrumentació i les tendències musicals més importants d’aquest 

gènere. 

L'objectiu d'aquest servei és endinsar-se en el món de la Rumba Catalana per 

tal de comprendre la seva història, veure quines són les diferents variants, i 

entendre la repercussió cultural que ha tingut. 

Està orientada a tots els públics, i la seva durada pot variar, en funció de les 

necessitats, entre 40 i 90 minuts. 

 

Durant la Xerrada haurà un music Rumbero acompanyant amb alguns hits de la 

Rumba Catalana. 

 
Dies: Sota demanda i disponibilitat. 

Preu: 350€ 
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Exposicions FORCAT (Foment de la Rumba Catalana) 
 
L’Associació FORCAT (Foment de la Rumba Catalana) s’ha dissolt recentment 

i ha traspassat a l’Associació Carabutsí tot el seu patrimoni i la missió de 

continuar amb la tasca que de manera tan brillant portava desenvolupant fins 

ara: treballar per a la promoció i el reconeixent de la Rumba Catalana. 

Emmarcat dins d’aquestes accions ha estar el disseny i producció de dues 

exposicions itinerants titulades: 

1) Grans noms de la rumba catalana. 
- 12 Plafons 200 x 90 amb suport aranya 
- Mireu el fitxer adjunt que es pot veure aquí. 
 
http://www.enderrock.cat/sonsdelamediterrania/galeria/3/pagina1/exposicio/gra
ns/noms/rumba/catalana 
-- https://www.flickr.com/photos/forcat/sets/72157638382617123/ 

2) Gato Pérez  
- 12 Lones de 200 x 120 per penjar. Tenen un cilindre metàl·lic a la 
part superior, adaptats per poder-se penjar. 
- Mireu el fitxer adjunt que es pot veure 
aquí.: http://issuu.com/txarlybrown/docs/gatoperezexpo 

3) Geografia de la rumba  
- 11 Plafons 200 x 90 amb suport aranya. 
- Mireu el fitxer adjunt que es pot veure aquí: 
-- https://www.youtube.com/watch?v=iP2yTPg0P4E 
--  http://www.caldetes.cat/ARXIUS/propostes/2015/foto_rumba.jpg 

Durada: Sota demanda. 

Dies: Sota demanda. 

Edat: Tots el públics. 

Preu: 200€ Transport i muntatge dins de Barcelona. 

L’Associació Carabutsi disposa d’aquestes exposicions i que es pot 

complementar amb qualsevol de les activitats del catàleg d’activitats EMUGBA 

així com una xerrada i un Taller de Rumba catalana (Preu: 150€ addicionals) 

Reservar: Info@emugba.org o al whatsaap al 671 32 65 99 - 617 25 96 72 
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Visita guiada a l’EMUGBA i taller de Rumba Catalana amb cajones i 

percussió. 

Visitaràs un petit lloc emblemàtic i mític, on coneixeràs de manera directa i amb 
la veu d’algun membre de la comunitat Gitana, la memòria Gitana del mític 
carrer la Cera, rovell del ou de la Rumba Catalana. 
 
Taller de cajon i percussió a ritme de Rumba Catalana, aquesta és la teva 
oportunitat per aprendre, de manera rapida i dinàmica, els ritmes basics de la 
Rumba Catalana. 

Podràs entendre i comprendre la importància que hem tingut a la creació d’un 
ecosistema a Barcelona únic i singular que ha generat un patrimoni, una cultura 
i tradicions pròpies de la comunitat Gitana, però que són ja una identitat 
compartida del Raval i de Barcelona. 
 
També podràs escoltar musica Gitana a la “Gitanola”. un juckebox dissenyat 
per Txarly Brown en imatge i continguts per simular les maquines antigues dels 
bars i construït per Luis Membrado de l’Associació Inter-Acció. 
 

Els materials musicals els aportem nosaltres són: (Cajones, bongos, wuiros, 
claves, guitarres).  

Durada: 120 min 

Dies: a demanda i disposició del local. 

Edat: a partir de 6 anys a adults 

Preu: 15€ per persona, amb un mínim de 4 pers i màxim 25-27  

Inclou refresc GRATIS i taller de palmes i ventilador!!! 

Reservar: Info@emugba.org o al whatsaap al 671 32 65 99 - 617 25 96 72 
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Contractació de Rumba Catalana 

El gènere de la Rumba Catalana és un invent de las comunitats Gitanes 

catalanes del segle XX, de la influencia del flamenc i els ritmes del carib, com el 

son, els boleros i la salsa. Aquesta hibridació ha donant com resultat un gènere 

genuí i autòcton que sempre ha aconsegueix transformar qualsevol ambient i 

estat d’ànim. 

Et donem l’oportunitat, des de l’EcoMuseu Gitano i des de Carabutsí, de posar 

Rumba Catalana al teu events amb tota la força i autenticitat dels gitanos de 

Barcelona. 

Tenim tots tipus de formats: des de una persona fins grans orquestres amb 

músics, cantants, percussionistes, ballarines professionals i de renom dins del 

món de la Rumba Catalana. 

A Carabutsí tenim una amplia experiència en el món dels espectacles, events i 

concerts, i ens adaptem als gustos de cada organitzador o clients. 

Segur quedaràs content i voldran repetir la experiència. 

Concerts, festes majors, aniversaris, casaments, convencions per empreses i 

tot tipus de actes. 

 
Links: https://beteve.cat/cultura/rumba-gipsy-cat-mishima-buhos-festa-

llibertat/?fbclid=IwAR2r8qBK3QtvEmWdVypuGTcey9dHjV4DtJKv3cevoXzi_k4VjizNLvh

OzWg 

Durada: Sota demanda 

Dies: Sota demanda  

Edat: Per tots el públics. 

Preu: a consultar 

 
 

Reservar: Info@emugba.org o al whatsaap al 671 32 65 99 - 617 25 96 72 
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“ASES DE LA RUMBA” 
 

Sota aquest nom hi ha un grup musical creat en 2021 per amenitzar l’espai 

públic de Barcelona, dins del projecte de la Barraca de Fira Itinerant, 

espectacle de carrer amb diverses arts escèniques desenvolupat amb 

l’Associació Inter-Acció i Carabutsí, dins de la programació itinerant del Teatre 

Arnau, projecte comunitari amb el suport de l’ICUB. 

 

El grup és un fresc viu de la tradició Rumbera Gitana del Raval: 

 4 Generacions de Rumba Catalana en un mateix escenari. Rumberos i 

rumberas de renom. 

Parlem dels mes grans com: Peret Reyes, Jhony Tarradellas, o  Muchacho, 

Sam-Mosketón, així com els mes joves talents Gitanos del Carrer la Cera, 

alguns nets del Ramonet el Marchoso, i amb un arte que “NO SE PUEDE 

AGUANTAR” 

 

Durada: 60-90min  

Edat: tots els públics. 

Per festes Majors, Fires, escoles, casals, centres cívics, entitats, fundacions,... 

Preu de l’espectacle consultar. 
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Gràcies per mirar el nostre catàleg de serveis. Esperem que si hi ha algun 

servei que et cridi l’atenció puguis contactar amb nosaltres. 

Segur quedareu satisfets i amb ganes de més. 

No dubtis en enviar-nos un correu, whatsapp o trucar i preguntar-nos. 

Ens podem adaptar a les necessitats de cada client i estem oberts a escoltar i 

incorporar les vostres propostes. 

(Sam Garcia. director de l’EMUGBA i CARABUTSÍ) 

www.emugba.com 

Entitats col·laboradores: 
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