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1.- INTRODUCCIÓ           

 

Amb aquesta memòria es vol fer un recull i una descripció de totes les activitats 

realitzades durant l’any 2017 al Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia. Així 

mateix, el present document serveix per valorar dites activitats i poder millorar-les i  

idear-ne de noves, garantint-ne i enfortint-ne  la qualitat, i seguint l’objectiu de 

potenciar i enfortir la Cultura Popular i Tradicional Catalana al Districte de Gràcia.  
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2.- DINAMITZACIÓ           

2.1.- TALLERS           

Els tallers de La Violeta segueixen essent activitats destinades a diferents grups 

d’edats (infantils, juvenils i per adults) de temàtiques molt variades: cultura popular 

(música i dansa), informàtica, arts escèniques, benestar i salut i art. 

El principal objectiu dels tallers proposats és la creació d’activitats culturals 

innovadores relacionades amb la cultura popular i la canalització de propostes 

externes a l’equipament. 

Els tallers es programen trimestralment i, com a novetat introduïda a partir de la 

tardor del 2015, alguns es programen anualment (amb una duració de tres trimestres: 

d’octubre a juny).  

 

Els tallers programats des de La Violeta, es divideixen  en tres grans grups: 

 

- Tallers oferts per les entitats residents (es tracta de tallers dirigits per 

membres les colles i/o entitats residents de l’equipament). 

- Tallers oferts per professionals i/o voluntaris (que completen l’oferta de 

tallers de l’equipament). 

- Tallers intergeneracionals (aprofitant que a La Violeta conviu el centre 

cultural amb l’espai de gent gran). 

 

Durant el 2017, l’oferta de tallers de La Violeta ha estat la següent: 

 Tallers anuals (Iniciats a l’octubre del 2016 i finalitzats al juny del 

2017) 

 

S’han ofert 4  tallers, dels quals tots han tirat endavant, formant un total de 8 grups: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

1) Iniciació a la Percussió (taller infantil,2 grups) 

- Tallers oferts per professionals: 

2) Ioga, Ashtanga Vinyasa (taller per adults, 3 grups) 

3) Dibuix, pintura i tradicions (taller infantil, 2 grups) 
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- Tallers intergeneracionals: 

4) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys, 1 grup) 

 

 Tallers d’hivern (1r trimestre: de gener a març del 2017) 

 

S’han ofert 6 tallers, dels quals 3 s’han tirat endavant, formant un total de 6 grups: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys) 

- Tallers oferts per professionals: 

1) Glosa (a partir de 16 anys, 1 grups) 

2) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 3 

grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup). 

3) L’art dels llibres pop-up (a partir de 14 anys) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Crea el teu llibre il·lustrat (joves de 12 a 16 anys) 

-  Tallers intergeneracionals: 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Sardanes (a partir de 16 anys) 

 

  Tallers de primavera (2n trimestre: d’abril a juny del 2017) 

 

S’han ofert 6 tallers, dels quals 5 s’han tirat endavant, formant un total de 8 grups: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

1) Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys, 1 grup) 
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- Tallers oferts per professionals: 

2) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 3 

grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup). 

3) Iniciació al món del teatre (a partir de 16 anys, 1 grup) 

4) Glosa (a partir de 16 anys, 1 grup) 

5) L’art dels llibres pop-up (a partir de 14 anys, 1 grup) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Crea el teu llibre il·lustrat (joves de 12 a 16 anys) 

 

  Tallers de tardor (4t trimestre: d’octubre a desembre del 2017) 

S’han ofert 10 tallers, dels quals 4 s’han tirat endavant, formant un total de 8 grups: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

* Tallers oferts no realitzats: 

- Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys) 

- Gralla, nivell avançat  (a partir de 16 anys) 

  

- Tallers oferts per professionals: 

1) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 4 

grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup). 

2) Iniciació al món del teatre (a partir de 18 anys, 1 grup). 

3) L’art dels llibres pop-up (a partir de 14 anys, 1 grup). 

4) Contes populars en anglès (infants de 3 a 6 anys, 1 grup). 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Glosa (a partir de 16 anys) 
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- Club de lectura “Gràcia als llibres” (a partir de 18 anys) 

- En què pensem ahir i avui (a partir de 18 anys) 

- Iniciació al circ (Infants de 7 a 12 anys) 

  

 Tallers anuals (Iniciats a l’octubre del 2017 i que finalitzaran al juny 

del 2018) 

 

S’han ofert 4  tallers, dels quals tots han tirat endavant, formant un total de 7 grups: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

1) Iniciació a la Percussió (taller infantil, 1 grup) 

- Tallers oferts per professionals: 

2) Ioga, Ashtanga Vinyasa (taller per adults, 3 grups) 

3) Dibuix, pintura i tradicions (taller infantil, 2 grups) 

- Tallers intergeneracionals: 

4) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys, 1 grup) 

 

 

Durant el 2017 s’han ofert 30 tallers, dels quals 20 han tirat endavant i han 

suposat la creació de 37 grups de tallers que es tradueixen en 398 

inscripcions.  

Des del 2014 les inscripcions han augmentat considerablement: durant el 2014 

vam obtenir 73 inscripcions, al 2015 en vam assolir 228, el 2016 vam augmentar 

les inscripcions a 312, i enguany n’ hem assolit 397. 
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La programació de tallers cada vegada està més especialitzada en Cultura Popular, 

intentant proposar activitats de caire molt variat, però amb un fil conductor comú: 

la cultura popular i tradicional.  Tot i així, es mantenen certs tallers no relacionats 

amb la cultura popular, com per exemple el taller de Ioga, ja que permeten acostar 

la nostra activitat a un públic que potser no s’hi interessaria directament. 

 

Veient les evolucions de les inscripcions des de l’obertura del centre, les valoracions són 

molt positives, tot i que també hi ha punts a millorar: 

- El sistema de tallers programats anualment (d’octubre a juny) implantat 

l’any passat segueix tenint molt bona acollida, com demostra el fet que s’han 

tirat endavant  tots els tallers programats. 

- Dels 8 tallers nous programats aquest any, només 2 s’han desenvolupat, i 

han aconseguit molt bons resultats: 

 L’art dels llibres pop-up 

 Contes populars explicats en anglès. 

El de “Crea el teu llibre il·lustrat ”, el de “Sardanes”, el “Club de lectura 

Gràcia als llibres”, el de “Gralla avançat” , el de “En què pensem ahir i avui” i 

73 

228 

312 

397 

Inscripcions anuals

TALLERS 
Comparativa inscripcions 

 

2014 2015 2016 2017
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el de “Iniciació al circ”, no van assolir prou inscripcions per poder tirar-se 

endavant.  

 

 

 

    

  

Imatge 1. Taller “L’art dels llibres pop-up”.  

Març 2017. 

Imatge 2. Taller “Dibuix, pintura i tradicions”.  

Febrer de 2017. 

Imatge 3. Taller “Contes populars explicats en anglès”.  

Octubre 2017. 

Imatge 4. Taller “Iniciació a la Percussió”.  

Novembre 2017. 
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2.2.- ACTIVITATS           

2.2.1.- Xerrades 

Des de l’equipament es continua treballant per mantenir les xerrades de Cultura 

Popular a Gràcia i difondre la cultura popular a la Vila. 

S’han dut a terme un total de 5 xerrades: 

 

1. Xerrada: “Febrer mes del Carnaval” (dimecres 22 de febrer):  A càrrec 

de Josep Fornés, director del Museu de les Cultures del Món – Museu 

Etnològic de Barcelona. Va repassar la història de la celebració d’aquesta 

festivitat des dels seus inicis fins a la restauració després de la dictadura 

franquista. 

“…Una de les primeres festes de l’any, seguint el calendari lunar, permet 

amb la seva disbauxa, la relació en igual de tots els seus participants…” 

 

2. Xerrada: “Març mes de Sant Medir” (dimecres 22 de març): En Josep 

Antoni Torralba, President de la Federació de Colles de Sant Medir ens va 

fer una xerrada sobre els orígens de la Festa de Sant Medir, de la seva 

història, de qui dóna vida a aquesta festa, de les entitats que en formen 

part i de tots els aspectes logístics que permeten un òptim 

desenvolupament de les activitats relacionades amb la festivitat. 

 

3. Xerrada: “Gràcia a través dels llibres” (dimecres 3 de maig): A càrrec de 

Josep Maria Contel, President del Taller d’Història de Gràcia Centre 

d’Estudis. A través dels llibres escrits al llarg del temps i dedicats de 

forma total o parcial a Gràcia es pot copsar la Vila des de diferents 

visions: poesia, guies, col·leccions, històries d’entitats, biografies, etc. 

 

4. Xerrada: “Els tres tombs. Història dels animals i els transports d’un país” 

(dimecres 17 de maig): a càrrec d’Andreu Bernadàs, President dels Tres 

Tombs de Sant Antoni de Barcelona. Les festes dels Tres Tombs es 

celebren amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels 

animals, i són un conjunt de celebracions que s’inicien arreu de 

Catalunya entorn el 17 de gener i finalitzen, la majoria, al voltant del 

mes de maig, i que consisteixen en les cavalcades dels tres tombs, 
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curses, benediccions dels animals i altres actes relacionats amb els 

animals de peu rodó. 

 

5. Xerrada: “L’energia, per un model energètic sostenible” (dijous 25 de 

maig): els Amics i amigues de La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís 

Monturiol ens van convidar a participar en el debat, sota el títol: 

L’energia, per un model energètic sostenible a càrrec de Jordi Parés 

Grahit, enginyer industrial i membre del col·lectiu CEMES, Col·lectiu per 

un model energètic i social sostenible. 

 

6. Xerrada: “El bosc immobilitzat” (dimarts 13 de juny): els Amics i 

amigues de La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens van 

convidar a participar en el debat, sota el títol: El bosc immobilitzat a 

càrrec de Joan Ignasi Castelló Vidal, enginyer de monts, antic director 

del Servei de Parcs Naturals i de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (1983 – 2012). 

 

7. Xerrada: “Les falles del Pirineu. Mites, interpretacions, recerca i realitat” 

(dimecres 14 de juny): Presentació del llibre Les falles del Pirineu. Mites, 

interpretacions, recerca i realitat a càrrec d’Oriol Riart Arnalot. Ens va 

estar explicant una de les celebracions més peculiars, la de les falles, als 

Pirineus. Més enllà del relat popular, la festa de les falles és una festa 

tradicional, ben sentida i diferenciada de la resta de festes per part de 

les poblacions que la celebren. Però per sobre de tot és una festa 

arrelada i adaptada al seu entorn natural més immediat, fet que 

condiciona l’element material de la festa, generant així diferents 

modalitats de falles i processos per elaborar-les. 

 

8. Xerrada: “Les festes del Roser. La rambla en flor” (dimecres 4 

d’octubre): La Violeta de Gràcia va acollir la xerrada Les Festes del 

Roser. La Rambla en Flor a càrrec de Rosa Bassedas i Xavi Masip d’Amics 

de La Rambla. Les Festes del Roser, que Amics de La Rambla organitza 

ininterrompudament des de l’any 1962, són la celebració anual amb la 

qual volen convidar a barcelonins i visitants a gaudir de La Rambla. La 

Rambla en Flor s’ha convertit en l’eix que vertebra la Festa del Roser, 
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com cada any a banda d’aquesta activitat que omple de flors el passeig, 

els Amics de La Rambla han preparat un seguit d’activitats gratuïtes per 

fer-nos ramblejar. 

 

9. Xerrada: “La festa de Tot Sants”  (dijous 16 de novembre): La Violeta va 

acollir una xerrada molt interessant a càrrec de Salvador Palomar i 

Abadia, antropòleg i etnòleg, sobre la festivitat de Tots Sants. Una de les 

celebracions més importants de la tardor és la festa de Tots Sants i el 

Dia dels Morts, que tenen lloc entre el 31 d’octubre i el 2 de novembre. 

Segons la tradició popular, durant aquests dies s’interrelacionen el món 

dels vius i el dels morts. Per Tots Sants es fa palès el record als 

avantpassats, amb pràctiques diverses, des de posar una senzilla 

espelma davant la fotografia dels familiars morts a les visites rituals al 

cementiri per honorar-los. També es fa real la creença segons la qual 

aquests dies els morts visiten als vius: és el moment de carabasses 

il·luminades i de tot tipus de captes i cercaviles amb ànimes, bruixes, 

esperits, fantasmes i altres éssers més terrorífics. La gastronomia de la 

festa està basada en els productes de temporada: castanyes, pinyons, 

carabasses, moniatos… i els panellets, que procedeixen d’antigues 

ofrenes funeràries. 

 

10. Xerrada: “Nadal a cel obert”  (dimecres 13 de desembre): El passat 

dimecres 13 de desembre La Violeta va oferir la xerrada “Nadal a cel 

obert” a càrrec de Jordi Montlló, doctor per la Universitat de Barcelona i 

president del col·lectiu El Bou i la Mula. Ens va presentar un recorregut 

per la història d’una de les fires més emblemàtiques de la ciutat i 

descobrírem un munt de novetats que desconeixíem. Gràcies a la recerca 

que durant cinc anys ha realitzat en el marc de la seva tesi doctoral de la 

Universitat de Barcelona. 

 

 

 

Les xerrades que s’han programat al llarg del 2017 han comptat amb un total 

de 157 assistents. 
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Imatge 5.  Xerrada: “Febrer, mes de carnaval”. 22 de febrer de 2017. 

L’assistència a les xerrades de Cultura Popular no és molt elevada, però es treballa 

contínuament  poder-les mantenir i oferir propostes atractives que arribin a un públic 

més ampli i  mantinguin el públic estable actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6. Xerrada: “Març, mes de sant Medir”.  22 de març de 2017. 
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Imatge 7. Xerrada: “Gràcia a través dels llibres”.  3 de maig de 2017. 

Imatge 8. Xerrada: “La festa de Tot Sants”.  16 de novembre de 2017. 
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2.2.2.- Exposicions 

Seguint l’objectiu de promoció i difusió de la Cultura Popular, s’han dut a terme 

diferents exposicions, per tal de donar a conèixer la nostra cultura i, a més, hem 

col·laborat amb d’altres entitats per tal de difondre la cultura en un sentit més 

ampli i obert.  

Durant el primer semestre del 2016 s’han dut a terme les 8 exposicions que es 

detallen a continuació: 

1. Aquella vella joguina (del 12 de desembre al 20 de gener): una 

exposició que gira al voltant de diferents joguines, amb les que els nens 

i les nenes de fa dècades havien jugat alguna vegada i que per diferents 

raons els seus propietaris les van guardar. Ara amb motiu de les Festes 

de Nadal, aquestes joguines de fa anys estaran exposades a La Violeta 

on els nens d’avui podran descobrir la seva història. 

El divendres 16 de desembre de desembre de 2016 en  Josep Maria 

Contel i Ruiz, President del Taller de Història de Gràcia, va fer la 

presentació de l’exposició.  

Organitzadors: La Violeta i Taller d’Història de Gràcia. 

 

2. Falles i fogueres (del 21 de gener al 28 de febrer): El nostre calendari 

està ple d’expressions festives on el foc té un paper principal. Més enllà 

de les grans festes fogueres lligades a solsticis i equinoccis, el foc pot 

agafar diferents formes, algunes d’elles espectaculars com els correfocs, 

els balls de diables o els espectacles pirotècnics. També podem quedar 

embadalits per la senzillesa de la flama d’un fanalet encès en el ball de 

festa major o sotraguejats per la contundència d’una mascletà o d’una 

tronada. 

El divendres dia 27 de gener es va fer la presentació de l’exposició a 

càrrec de Josep Fornés, director del Museu de les Cultures del Món – 

Museu Etnològic de Barcelona.  

Organitzadors: La Violeta.  

 

3. El teatre del cos. Dansa i representacions a la Corona d’Aragó (de l’1 al 

31 de març): Els territoris de la Corona d’Aragó presenten una notable 

riquesa patrimonial en relació amb la dansa. Són significatius els vestigis 
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artístics, documentals i festius que han perviscut des de l’Edat Mitjana 

ençà on el ball és protagonista. Aquestes traces, resultat d’un 

remarcable mestissatge cultural, mostren una originalitat creativa, una 

gran interacció entre diferents territoris i la presència de diverses 

realitats socioculturals. A partir de l’expansió mediterrània dels segles 

XIII i XIV, la Corona Catalanoaragonesa esdevingué una cruïlla 

geopolítica i social que també cristal·litzà en l’aspecte artístic i 

iconogràfic i en la documentació històrica, literària, musical i 

coreogràfica. Les tradicions líriques trobadoresques i joglaresques 

occitanocatalanes, franceses, andalusines i castellanes, la influència dels 

mestratges de dansa italiana, així com les coreografies representatives 

dels gremis urbans, les pràctiques rituals cristianes o les performances 

rurals constitueixen algunes de les contribucions que se situen a l’origen 

de la corèutica d’aquests territoris. Fruit de tot plegat, avui dia encara 

perviuen una apreciable quantitat de manifestacions festives arrelades 

en les pràctiques coreomusicals i representatives que es perfilen a la 

llum de les traces artístiques medievals. El teatre del cos ens il·lustra i 

ens apropa un món on el ball i la representació són els protagonistes…  

El dimecres 8 de març es va fer la presentació de l’exposició  a càrrec de 

Josep Fornés, director del Museu de les Cultures del Món – Museu 

Etnològic de Barcelona; Maria del Mar Valls Fusté, coautora de 

l’exposició i Raül Sanchis Francès, comissari i coautor de l’exposició.   

Organitzadors: La Violeta  

 

4. 8 anys de RADARS: 2018 - 2016 (de l’1 al 24 d’abril): La ciutat de 

Barcelona té un 11.5% de la població, que té  més de 75 anys, i el 

31,4% d’aquestes, viuen soles. Moltes d’aquestes persones han escollit 

continuar vivint a casa seva, soles o acompanyades, degut a l’alt 

sentiment de pertinença al barri i al seu entorn. Per contribuir al 

benestar d’aquestes persones que desitgen romandre al seus barris, 

l’Ajuntament, conjuntament amb els veïns i veïnes, farmàcies, 

comerciants i associacions, han posat en marxa el Projecte Radars. El 

Projecte Radars és una iniciativa que va néixer al barri del Camp d’en 

Grassot-Gràcia Nova del districte de Gràcia amb l’objectiu d’ajudar i 

facilitar que les persones grans que viuen o es senten soles, puguin 
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continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot garantint 

el seu benestar social. 

L’objectiu del projecte és ajudar i facilitar que les persones grans puguin 

continuar vivint a la seva llar, i garantir-ne el seu benestar amb la 

complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i 

d’exclusió social i pal•liar la solitud no volguda. En aquesta exposició, es 

mostren les activitats i les sessions de sensibilització realitzades, per tal 

de donar a conèixer el projecte a la ciutadania. 

Organitzadors: Espai de Gent Gran de La Violeta.  

 

5. Exposició fotogràfica del concurs “A l’abril, cada paraula val per mil” (del 

25 d’abril al 5 de maig): Amb motiu de la festa de Sant Jordi, el CPNL i 

l’Associació de Comerciants de Gran de Gràcia van convocar un concurs 

d’aparadors obert a tots els comerços adherits a la campanya A l’abril 

cada paraula val per mil. Les fotografies de tots els aparadors 

participants es van exposar a La Violeta per tal que la gent els pogués 

veure i votar.  

Organitzadors: Associació de comerciants del carrer Gran de Gràcia i 

Consorci per a la normalització lingüística. 

  

6. Exposició del 5è concurs de fotografia solidària 2016 (del 8 al 31 de 

maig): Gràcia amb el Sàhara, membre de la plataforma d’entitats Gràcia 

Solidària, va presentar a la sala d’exposicions de La Violeta, les 

fotografies finalistes del 5è concurs de fotografia solidària 2016. Una 

magnifica oportunitat per conèixer les entitats gracienques de 

cooperació́ internacional i visualitzar amb imatges els projectes que 

estan desenvolupant arreu del món, sobre salut i educació, suport a la 

infància, a les dones, etc. Les zones de cooperació són:  Bangladesh, 

Bolívia, Brasil, Colòmbia, Guinea-Bissau, Índia, Kenya, Líban, Marroc, 

Mauritània, Nepal, Perú, Sàhara Occidental, Senegal, Sierra Leona, 

Tailàndia i els campaments de refugiats a Grècia, de refugiats tibetans a 

l’Índia i de refugiats sahrauís a Argèlia. 

Organitzadors: Gràcia amb el Sàhara.  



 MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE 
CULTURA POPULAR LA VIOLETA DE 

GRÀCIA                                                         
2017 

 
  Data: 02/01/2018 

 
 

 Rev: 00 

 

  

 17 

7. Ballar el moro (de l‘1 al 30 de juny): L’exposició Ballar el moro explica 

la mescla d’elements polítics, religiosos, ètnics, socials i culturals que ha 

confluït en un ventall d’imatges al·legòriques sobre el moro que oscil·len 

entre la realitat i la llegenda, entre la maurofòbia i la maurofília, entre la 

història i el mite… 

L’exposició també examina la gran quantitat dels topònims referits al 

moro que localitzem als territoris de parla catalana, els quals es troben a 

cavall entre la significació històrica i el rerefons mític. Des dels dòlmens i 

els poblats talaiòtics i ibers fins als mausoleus i les necròpolis romanes, 

els castells, els ponts o les alqueries medievals, l’apel·latiu del moro està 

relacionat amb un horitzó temporal ancestral i, de vegades, ben allunyat 

del musulmà. Coves, roques, fonts i cims completen un univers que 

evoca contes i llegendes d’un món màgic i misteriós. Aquesta mostra és 

un viatge a la història, la mítica i el folklore que envolta l’univers festiu 

de moros i cristians. 

Organitzadors: La Violeta. 

 

8. La vida als campaments de refugiats sahrauís, 42 anys de resistència 

(dilluns 3 de juliol): El passat 3 de juliol es va dur a terme a La Violeta 

la presentació de l’exposició La vida als campaments de refugiats 

sahrauís, 42 anys de resistència a càrrec de membres de l’Associació 

Gràcia amb el Sàhara. Després tots els assistents van poder gaudir de 

les fotografies d’Elisa Alegre, Èlia Romero, Albert Rué, Oriol Peiró, 

Rolando Leyva, Glòria Granell, Jaume Martínez i Marina Figueres; 

imatges que reflectien la situació que viu el poble sahrauí als camps de 

refugiats de Tindouf. 

 

9. Quan el foc és blau i groc. 35 anys cremant la Vila! (de l’1 al 21 

d’agost): El passat 1 d’agost La Diabòlica de Gràcia va presentar 

l’exposició Quan el foc és blau i groc. 35 anys cremant la Vila!. La colla 

ha arribat al seu 35è aniversari i després d’una intensa cerca per 

recuperar la seva memòria històrica i els seus antics/es membres, va 

presentar un recull fotogràfic cronològic així com una bona col·lecció de 

versots. 
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10. Cançons de Pandero (del 5 al 19 de setembre): El passat 5 de 

setembre s’inagurà a La Violeta l’exposició Cançons de pandero, 

inclosa a la 7a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2017. Les 

cançons de pandero o cançons de tambor a càrrec de dones, devien 

ser molt presents a finals del segle XIX i principis del XX. Han deixat 

un record intens a les comarques que van, aproximadament, del 

Priorat a la Noguera, però aquests cants es van anar esllanguint 

durant el segle XX, més a poc a poc o més de pressa. Gairebé 

sempre eren cantades per les majorales de la Confraria del Roser 

encarregades de feines a l’església durant un any. La Confraria de la 

Mare de Déu del Roser era important a tot el país, com a la majoria 

de països de llengües llatines, però el cant solista de les majorales 

només està documentat -amb alguna excepció- en les comarques de 

la plana de Lleida i de l’Urgell, i fins al Priorat. 

 

10.1. Cantada de glosa i exhibició de cançons de pandero (14 de 

setembre): Dins el marc de l’exposició Cançons de pandero el 

passat 14 de setembre La Violeta va acollir una exhibició de 

cançons de pandero i glosa. Per organitzar la cantada vam 

comptar amb la participació dels amics del Cor de Carxofa, 

associació que fomenta el glosat, i col·labora en l’organització 

del taller de glosa que oferim a La Violeta. L’acte s’emmarcava 

dins de les activitats de la 7ena Mostra de cinema Etnogràfic. 

11. 35 anys gaudint del drac (del 26 de setembre al 18 d’octubre): El 

dimarts 26 de setembre la colla del Drac de Gràcia va inaugurar 

l’exposició 35 anys gaudint del drac per celebrar el 35è aniversari de 

la colla. Una exposició on es va repassar la vida de la colla 

del  Drac  de Gràcia al llarg d’aquests 35 anys d’història.   

12. 35 anys de versots a Gràcia (del 19 d’octubre al 19 de novembre): El 

dijous 19 de novembre es va presentar a La Violeta l’exposició 35 

Anys de versots a Gràcia, una mostra del recull dels versots que 

durant més de 30 anys les colles de diables de Gràcia han escrit i 

recitat per la Festa Major. Es tracta de la primera exposició produïda 

íntegrament per La Violeta i s’integra dins del 2n Cicle d’humor del 

Districte de Gràcia “Gràcia riu!”. 
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13. 35 anys fusta de bastoners (dilluns 20 de novembre):  es va dur a 

terme a La Violeta la presentació de l’exposició 35 anys, fusta de 

bastoners  a càrrec de membres de la colla. Posteriorment tots els 

assistens van gaudir de l’exposició amb els comentaris dels seus 

protagonistes. 

 

14. Exposició del Pessebre de La Violeta, un pessebre menys 

convencional (del 11 de desembre al 20 de gener de 2018): A portes 

del Nadal és habitual en moltes llars, entitats, esglésies, places, entre 

altres llocs de fer “El pessebre”. De pessebres i figures hi ha de tota 

mena, gairebé totes elles de tall tradicional. Amb el pas dels anys i 

amb l’aparició de noves tendències dins de la vida quotidiana, el 

pessebre també s’ha vist afectat, amb l’aparició d’una nova joguina, 

d’unes figures articulades, els clics, que la mateixa casa que les 

comercialitza en va fer algunes dedicades al naixement. Fa uns anys 

l’empresa joguetera Playmobil va treure una caixa amb els Reis Mags 

d’Orient i tot seguit un naixement bàsic, malgrat això els afeccionats 

a aquestes figures ràpidament li van treure punta i començaren a 

transformar figures i altres elements de sèrie per convertir-los en 

figures de pessebre. Dins d’aquesta transformació de joguina a figura 

de pessebre La Violeta exposa aquest Nadal un pessebre d’uns vuit 

metres quadrats, elaborat amb figures i complements diversos 

d’aquesta joguetera. 

 

 

El fet que l’espai d’exposicions es trobi situat en un lloc de pas dels usuaris (al 

vestíbul de la primera planta), facilita la visualització d’aquestes  i en dificulta la 

quantificació de visitants, pel que és complicat poder donar una dada real de 

nombre de visitants. Tot així, podem assegurar que cada dia hi ha visitants que 

vénen expressament a veure les exposicions, fet que demostra que aquestes 

són atractives i tenen bona acollida. 
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Imatge 10. Exposició “El teatre del cos. Dansa i representacions a la 
Corona d'Aragó”. Març de 2017. 

Imatge 9. Exposició “Falles i fogueres”. Gener de 2017. 
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Imatge 11. Cantada de glosa i exhibició de cançons de pandero. 14 de setembre 
de 2017. 

Imatge 12. Exposició “35 anys gaudint del drac”. Setembre/octubre de 2017. 
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Imatge 13. Exposició “35 anys de versots a Gràcia”. Octubre/novembre de 2017. 

Imatge 14. Exposició “35 anys fusta de bastoners”. Novembre de 2017. 
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Imatge 15. Exposició “El Pessebre de La Violeta, un pessebre menys convencional”. 
Desembre de 2017. 
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2.2.3.- Matinals Infantils 

L’objectiu de convertir La Violeta en un espai de referència per al públic familiar està 

assolit, i es treballa per mantenir i millorar les propostes actuals.   

Al llarg del primer semestre del 2017 s’han programat les següents matinals infantils: 

1. Pinotxo (diumenge 15 de gener): a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. 

L’obra és fidel a la tradició, però introdueix alguns canvis molt divertits com la 

participació de L’Agustinet a la funció. L’espectacle té un vocabulari molt ric, una 

escenografia espectacular i una acurada posada en escena. 

 

2. El castell encantat (dissabte 28 de gener): Dins les activitats organitzades en 

motiu dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia el passat dissabte 28 de gener La 

Violeta va rebre la visita dels amics de la companyia mallorquina Teresetes 

Paradís, ens van presentar l’obra ‘El castell encantat’. El príncep Bernadet, bell, 

polit, garrit, generós i singular com ell tot sol, celebra una festa al seu castell. A 

la festa hi acudirà un estrambòtic personatge, el bruixot mag Honorat, que com 

sempre farà de les seves, ja que tots els jocs de mans l’hi surten ben a l’inrevés, 

i els encanteris tan desbaratats que fa un desastre darrera un altre. Començà 

així aquesta rondalla fantàstica a l’estil tradicional del teatre clàssic de teresetes. 

Tota la mainada present a la Sala d’Actes de La Violeta va gaudir amb aquesta 

representació. 

 

3. Els viatges dels tres porquets  (diumenge 12 de febrer): El passat diumenge 12 

de febrer tots els assistents a la matinal infantil de La Violeta van gaudir de 

l’adaptació per a titelles del conegut conte popular Els tres porquets, 

especialment pensat per als més petits, un conte de putxinel·lis interactiu, fresc 

i divertit, on els nens i nenes van animar constantment als seus personatges i on 

els crits i les rialles es barrejaran amb els somriures dels adults, en un 

espectacle participatiu, que es va desenvolupar a un ritme trepidant. L’obra va 

ser fidel al conte tradicional, tot i que ens va sorprendre amb un final inesperat. 

 

4. Tatxim, tatxam!  (diumenge 26 de febrer): El passat diumenge 26 de febrer La 

Violeta va acollir una nova matinal infantil a càrrec de Piñol vila i companyia. Ens 

van explicar el conte TATXIM TATXAM! Aquest conte narra la preparació d’una 

parella d’aprenents que han d’examinar-se per treure’s el títol oficial de mags, i 



 MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE 
CULTURA POPULAR LA VIOLETA DE 

GRÀCIA                                                         
2017 

 
  Data: 02/01/2018 

 
 

 Rev: 00 

 

  

 25 

ho hauran de fer davant el gran Mag Tatxim-Tatxam. Un espectacle ple de 

màgia que va captivar a grans i petits. 

5. El mag d’Oz (diumenge 12 de març): El passat diumenge 12 de març vam 

gaudir d’una nova matinal infantil amb l’espectacle de titelles El Mag d’Oz. 

Dorothy, el Llenyataire de Llauna, l’Espantaocells i el Lleó Poruc s’encaminen cap 

a la ciutat de les Maragdes, per mirar de trobar solució als seus problemes. Allà, 

figura que el Mag d’Oz els ho ha de resoldre tot. Mentrestant, pel camí, 

ensopegaran amb tota mena de gent i tot tipus d’aventures. 

 

6. L’Agustinet i l’invent del professor ximplet (diumenge 26 de març): El passat 

diumenge 26 de març vam gaudir d’una nova matinal infantil amb l’espectacle 

de titelles L’Agustinet i l’invent del professor Ximplet. Un conte de putxinel·lis 

fresc i divertit, on la mainada anima constantment al seu personatge i on els 

crits i les rialles es barregen amb els somriures dels adults, en un espectacle 

entranyable i participatiu, que es desenvolupa a un ritme trepidant. A càrrec de 

Sebastià Vergés. 

 

7. Planetari digital. Exploradors de l’espai  (diumenge 1 d’abril): Vam gaudir 

del conte Exploradors de l’espai. Un viatge per conèixer de manera diferent, en 

una pantalla de 360°, l’Univers que ens envolta. Una matinal per a tota la 

família on observàrem l’Astre Sol de ben a prop, la Lluna amb els seus grans 

cràters, descobrírem el cel estrellat i ens endinsàrem en la descoberta dels 

planetes del nostre Sistema Solar. En finalitzar la cessió al planetari tota la 

mainada va poder participar en un taller on cadascú va pintar una postal dels 

exploradors de l’espai. 

 

8. Contes a la mar blava  (diumenge 7 de maig): de la mà de la benvolguda amiga 

Isabel Gomis. Aquesta sessió va constar de tres contes que tenien com a fil 

conductor el mar on es van desenvolupar les històries. Cada conte va deixar un 

missatge inspirador d’unió, de generositat i de confiança. Al finalitzar els contes 

els nens i nenes assistents van pintar el peix Irisat damunt de paper, amb colors 

i canyes. 

 

9. La gota clara (diumenge 8 d’octubre): Comença la temporada de matinals 

infantils amb un conte original d’en Jeep Gasulla, el cicle de l’aigua, el fabulós 

viatge d’una gota d’aigua, del Montseny a la Selva Amazònica. Una introducció al 
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món científic amb la poesia dels contes. Grans i petits varen gaudir d’una 

matinal molt entretinguda. 

 

10. L’Agustinet i el retorn dels putxinel·lis (diumenge 22 d’octubre): La Violeta va 

acollir un autèntic espectacle de titelles tradicionals catalans de la mà de la 

Companyia Titelles Vergés, una funció que recuperava la puresa i l’estètica més 

clàssica i genuïna. Un viatge en el temps que ens va portar al modernisme, més 

de cent anys enrere i que ens va fer retrobar amb aquells titelles entranyables, 

gairebé oblidades en el temps. La família Vergés ha conservat en el seu repertori 

durant tres generacions aquelles obres i també aquells titelles centenaris que 

ara ja són peces de museu i que van actuar durant molts anys a Els Quatre 

Gats, abans i després de la Guerra Civil. 

 

 

11. El somni blau i altres contes sobre el mar (diumenge 5 de novembre ): La 

Violeta va acollir una nova matinal infantil de la mà de l’actriu Laura Cuervo, va 

compartir amb nosaltres contes que tenien com a protagonista el mar, aquesta 

immensa massa d’aigua que ens acompanya en aquest planeta en el qual vivim. 

Unes històries d’arreu del món que sorgien del gran i misteriós mar. Al final de 

la sessió grans i petits varen pintar un mural en el qual dibuixaren amb colors 

els contes que havien escoltat durant la sessió.    

 

12. L’Agustinet, un titella sense por (diumenge 19 de novembre): La Violeta va 

acollir una nova aventura del nostre amic l’Agustinet amb la participació del 

Pepitu Campanar, L’Agustinet, un titella sense por. Hi havia un noi anomenat 

Agustinet que era molt valent. Havia sentit parlar moltes vegades de la por, però 

ell no sabia pas quina mena de cosa era ni si era com una mena de bèstia o 

d’herba o de pedra. Tenia moltes ganes de saber què era i un dia decidí anar-

se’n pel món per veure si la trobava… Un espectacle que es va caracteritzar per 

ser molt participatiu, amb un ric vocabulari, uns decorats canviants i una 

acurada posada en escena. 

 

 

13. El tió de Nadal i l’Agustinet (diumenge 17 de desembre): La Violeta va acollir 

l’última representació de titelles d’enguany “El tió de Nadal i l’Agustinet”. Obra de 

titelles d’arrel tradicional i ambientació nadalenca, molt divertida, on sempre hi 

ha la complicitat i la participació del públic. L’Agustinet i un amic  visiten a la 

seva àvia i li expliquen els moments més divertits de l’obra que han vist al 

teatre. Sense que cap dels dos nens sospitin res, la seva àvia els té preparada 
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una sorpresa: els fa cagar el tió de Nadal i després els canta nadales. En 

aquesta obra es treballen les cançons, les dites populars i les tradicions del 

Nadal. 

 

 

S’han programat 13 propostes de disciplines variades, per tal de que la oferta 

arribi al màxim de públic, que han portat a La Violeta un total de 1470 

espectadors. 

 

L’assistència a les matinals infantils segueix augmentant considerablement. Tot i així, la 

baixa assistència detectada els anys anteriors en les sessions programades a finals de 

primavera (finals de maig, juny),  a fet reduir la oferta durant els mesos de bon temps, 

essent la última proposta el 7 de maig, i tornant la programació a partir del 8 d’octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 

989 
1150 1117 

Assistents anuals

MATINALS INFANTILS 
Comparativa d'assistents 

2014 2015 2016 2017

2014 

24 

2015 

52,052 

2016 

67,647 

2017 

85,92 

MATINALS INFANTILS                             
Mitjana d'assistents 
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Es segueix mantenint la programació continuada de titelles a càrrec de Sebastià Vergés; 

ja que és el representant de la tercera generació d’una de les famílies titellaires amb 

més tradició de Catalunya i és actualment l’únic que té el personatge de l’Agustinet, un 

capgròs que forma part de les figures festives de la Vila de Gràcia; això l’està convertint 

en un reclam entre els infants del barri, que ja relacionen l’equipament amb el 

personatge de l’Agustinet (que tenim exposat a l’equipament durant tot l’any). A més, 

el fet que empri la tècnica tradicional titellaire del titella de guant català, ens permet 

oferir un espectacle d’arrel tradicional que encaixa a la perfecció amb l’objectiu de 

difusió de la cultura popular de La Violeta. 

 

    

Imatge 16. Matinal Infantil “Pinotxo”. 15 de gener de 2017. 

Imatge 17. Matinal Infantil “Tatxim, tatxam!”. 26 de febrer de 2017. 
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Imatge 18. Matinal Infantil “La gota clara”. 8 d’octubre de 2017. 

Imatge 19. Matinal Infantil “El somni blau i altres contes sobre el mar”. 
5 de novembre de 2017. 
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Imatge 20. Matinal Infantil “El tió de Nadal i l’Agustinet”. 
17 de desembre de 2017. 
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2.2.4.- Concerts 

Després que al 2015, amb la millora d’insonorització de la sala d’actes, la programació 

de concerts va poder ser més variada i ja no estava limitada a cantautors, durant el 

2017 es segueix treballant per oferir una oferta molt diversa. 

1. Jose Luis Serrano (dissabte 14 de gener): José Luis Serrano ens va 

presentar el seu primer treball discogràfic: Aire ! Un disc de Rumba 

catalana on trobem composicions pròpies i adaptacions tan sorprenents 

com les que fusionen la Rumba amb l’Òpera o el Tango, amb influències 

d’estils tan dispars com el Rock, el Flamenc, el Tango o la Salsa. Els 

espectadors assistents van poder gaudir  i ballar amb la música d’aquest 

cantautor, José Luis Serrano i el seu Combo de Rumba catalana van 

plasmar la calidesa que transmeten els seus directes. 

 

2. Quasar Band (dissabte 21 de gener): El conjunt format per un cantant, 

bateria, baix, dues guitarres i teclats van interpretar versions de temes 

molt coneguts pel públic en general, una actuació intensa i explosiva, 

emotiva fins a l’extrem, d’aquelles que ens recorden els poders 

alliberadors de la música. 

 

3. Cifu i Edu Libra (dissabte 19 de febrer): els dos artistes van repassar els 

temes dels seus últims discs en una actuació intensa i minimalista, 

emotiva fins a l’extrem, d’aquelles que ens recorden que la cançó d’autor 

és emocionant, lliure i imaginativa i connecta pel camí amb la millor 

tradició de la poesia urbana que habita al rock i a la rumba. 

 

4. Teva Meva en concert solidari (dissabte 24 de febrer): un acte solidari 

per ajudar a recaptar fons per la construcció de l’escola infantil 

Silindokhule a la localitat de Joe Slovo, Sud-àfrica. En un projecte 

d’Uncedo, una ONG que, després de dos anys col·laborant activament a 

Sud-àfrica, es va crear l’any 2013 per un grup de joves de Barcelona. 

Formada per un col·lectiu d’arquitectes i professionals d’altres disciplines, 

que entenen la seva professió com una eina de transformació social i que 

busquen treballar dins de l’àmbit de la cooperació. 
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5. “Mallorcatour” de Carlos Garrido (dissabte 25 de febrer): actuació 

intimista de Carlos Garrido repassant el seu disc Mallorcatur, publicat 

l’any 1989 conjuntament amb Raphel Pherrer i Toni Miranda, el disc va 

ésser probablement massa modern pel seu temps. Ara, en una versió 

d’autor, senzilla i sense pretensions. Només veu, guitarra i  sobretot 

moltes històries sobre un tema tan discutit a hores d’ara com és el 

turisme. Una mostra de l’esperit més iconoclasta i modern dels anys 80 

que encara resulta vàlid. 

 

6. Abast (dissabte 11 de març): La Violeta va acollir per segona vegada, un 

any i mig després, la proposta musical d’Abast, una formació de 

Barcelona que interpreta cançons pop-folk. Van cantar les dotze cançons 

del seu disc “La vida i la primavera”  i van continuar repassant temes del 

seu repertori. En el concert el conjunt va comptar amb un públic molt 

entregat, que des del primer minut no va deixar de seguir els nous i 

antics temes del grup. 

 

7. Duo Tournier (dissabte 25 de març): el Duo Tournier va interpretar a la 

Sala d’Actes de La Violeta un repertori format des de les àries d’òpera 

més conegudes fins a les melodies més íntimes. El duet va oferir un 

recorregut musical per la música francesa i espanyola del segle XX, 

cançons populars que transcrivien grans compositors com Ravel o 

Granados fins a les pregàries més sentides. Tot això amb la particular 

sonoritat que brinda la combinació de la veu i de l’arpa. 

 

8. D’Alba (dissabte 22 d’abril): la seva música transita per la intimitat del 

cantautor, passant pels ritmes del pop, rock, folk o funk pintant 

harmonies multi-gènere que pesquen també al blues i al rock. Aquest 

concert va suposar la presentació d’aquesta òpera prima d’alba. Els 

assistents gaudiren d’una actuació on els músics, formats en àmbits 

força diferents, plasmaren la vitalitat que transmeten els seus directes. 

 

9. Quinteto Dequera (dissabte 29 d’abril):  excel·lent actuació del Quinteto 

Dequera! interpretant temes clàssics del mestre Astor Pantaleón 

Piazzolla, “el gran Astor”, i també incorporaran al seu repertori temes 
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del tango contemporani que s’està realitzant a Buenos Aires en aquest 

moment, incloent obres de Bernardo Monk, Horacio Salgan, Agustin 

Guerrero, Diego Schissi o Ramiro Gallo. 

 

10. DimenSound (dissabte 6 de maig): Dimensound va presentar el seu 

primer disc Sonomorfosis a La Violeta. El duo, nascut a Barcelona, va 

oferir pinzellades de diferents estils musicals com ara el hip hop, jazz, 

blues, afro, flamenc, rock, dub. La seva peculiar instrumentació on el 

paper del baix i la secció rítmica la duu a terme l’ancestral didgeridoo 

tocat des d’una òptica musical i moderna, i on l’harmonia i melodia van a 

càrrec de la flauta travessera, l’harmònica i una guitarra espanyola que 

camina entre diferents efectes sonors. Amb motiu de la presentació del 

seu primer disc van comptar amb col·laboracions que feren d’aquesta 

actuació un esdeveniment molt especial. Un públic molt entusiasta va 

omplir la Sala d’Actes de La Violeta per veure aquesta excel·lent 

actuació. 

 

11. Diorama (divendres 12 de maig):  sala d’actes de La Violeta va acollir per 

quart any consecutiu el concert solidari de DIORAMA, en col·laboració 

amb la campanya LA FAM NO FA VACANCES del Banc dels 

Aliments. L’entrada era gratuïta, només calia donar aliments bàsics com 

oli, llet, arròs, pasta o conserves, etc., els quals van ser entregats a 

l’entitat ACIDH. El concert va comptar amb un repertori renovat de jazz 

New Orleans i jazz manouche, juntament amb algun tema propi i algun 

dels estàndards de jazz més tradicionals. 

 

12. Cecilia Ledesma i Jorge Blengini (dissabte 13 de maig): Cecilia Ledesma, cantant 

argentina establerta a Barcelona des de l’any 2000, ens va presentar al costat 

del guitarrista Jorge Blengini el seu últim treball. Un disc intimista i 

càlid interpretat a través de la guitarra i la veu. Un fantàstic concert que inclogué 

en el repertori  tangos clàssics dels compositors més destacats del gènere, 

A. Troilo, C. Gardel, M. Mores, entre d’altres. La Sala d’Actes de La Violeta va 

registrar un ple absolut per veure aquests dos grans artistes. 

 

13. Bonelli (dissabte 27 de maig): La Violeta va rebre per tercera vegada la visita del 

cantautor londinenc Bonelli en aquesta ocasió acompanyat per Luis Vigata, 

guitarra i baix, i pel seu bon amic Karl Finseth, saxo. Unes melodies acústiques 
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on va expressar poèticament les seves vivències i reflexions personals. Els 

espectadors van tornar a gaudir d’una nova actuació d’aquest cantautor on va 

plasmar la calidesa que transmeten els seus directes. 

 

14. Superparkers (dissabte 10 de juny): contundent directe de Superparkers, el grup 

va presentar el seu segon disc, Time For Fight!  Els assistents gaudiren d’una 

actuació on els músics plasmaren la vitalitat que transmeten els seus directes. 

 

15. Mariona Forteza (dissabte 22 de juliol): la Sala d’Actes de La Violeta va acollir la 

sempre gratificant visita de la Mariona Forteza, en un fantàstic vespre per gaudir 

de la música en viu. Tots els assistents van gaudir d’un ambient íntim que va 

omplir la sala durant la vetllada. Cal remarcar que l’esplèndida veu de la Mariona 

Forteza va destacar en aquest format acústic, acompanyada únicament de la 

guitarra del mestre Carlos Garrido. 

 

16. Cantada de glosa i exhibició de cançons de pandero (dijous 14 de setembre): 

Dins el marc de l’exposició Cançons de pandero La Violeta va acollir una exhibició 

de cançons de pandero i glosa. Per organitzar la cantada vam comptar amb la 

participació dels amics del Cor de Carxofa, associació que fomenta el glosat, i 

col·labora en l’organització del taller de glosa que oferim a La Violeta. L’acte 

s’emarcava dins de les activitats de la 7ena Mostra de cinema Etnogràfic. 

 

17. Marmota Brothers en concert (dissabte 7 d’octubre): els Marmota Brothers, un 

grup d’amics que s’han retrobat per tornar a fer Blues i Rock, van presentar una 

actuació amb un repertori bàsicament centrat amb temes de B.B. King, Elmore 

James, Muddy Waters Steve Ray Vaugham, Eric Clapton, Elvis Presley o Jimy 

Hendrix. La Sala d’Actes de La Violeta es va omplir per gaudir d’un bon directe. 

 

18. Sandra Rehder presenta La Paraula Encesa, cançons i poemes sudamericans 

(dissabte 25 de novembre): la Sala d’Actes de La Violeta va acollir l’actuació 

intimista de la Sandra Rehder, la seva música transita per l’intimitat del 

cantautor, un espectacle intimista, vital i compromès que ens recorda que en 

temps de dolor i injustícia, sempre la poesia es configura com el gènere literari 

de la resistència. En aquest nou treball Sandra Rehder invoca a alguns dels 

poetes llatinoamericans que més han influït en la seva vida, en una acurada 

selecció que inclou a poetes argentins com Jorge Luis Borges, Atahualpa 

Yupanqui, Julio Cortázar, Jaime Sabines, Nicolás Guillén, Pablo Neruda o María 

Elena Walsh, entre d’altres. Tot un homenatge als grans poetes i compositors 

llatinoamericans, a través del tango, la milonga, la cançó o la tonada. 
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19. Concert de Nadal Cor Anton Bruckner (dimarts 19 de desembre): La Sala d’Actes 

de La Violeta va acollir l’excepcional actuació del Cor Anton Bruckner, dirigit per 

la Júlia Sesé, una jove directora llicenciada en direcció coral per l’ESMUC. Tots 

els assistents van gaudir de les peces del seu repertori habitual així com de les 

nadales que van interpretar per l’ocasió. 

 

 

Com sempre, l’afluència de públic varia segons la tipologia dels artistes, 

però durant el primer semestre de 2017 hem comptat amb 965 assistents 

als 18 concerts que s’han proposat. S’ha augmentat l’oferta i pràcticament 

hem duplicat el nombre d’assistents respecte l’any passat. 

 

A part dels concerts organitzats directament des de l’equipament, també s’ha 

col·laborat en la proposta solidària de “Diorama”, per quart any consecutiu, amb molt 

bona acollida per part del públic. 
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Des de La Violeta es segueix insistint en el fet que, tot i les restriccions legals que se’ns 

imposen i que no ens permeten realitzar activitats de tipus musical a l’Espai Bar , se 

segueix treballant per aconseguir revertir aquesta situació i poder complementar la 

oferta musical que el centre es mereix, recuperant per exemple el tradicional “karaoke a 

La Violeta” que s’efectuava mensualment amb molt bona acollida i el 2015 es va haver 

de deixar de programar. 
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Imatge 21. Concert “Duo Tournieri”. 25 de març de 2017. 

 

 

 

  Imatge 22. Concert “DimenSound”. 6 de maig de 2017. 
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Imatge 23. Concert “Sandra Rehder presenta La Paraula Encesa, cançons i poemes 
sudamericans”. 25 de novembre de 2017. 

Imatge 24. Concert “Concert de Nadal Cor Anton Bruckner”. 19 de desembre de 2017. 
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2.2.5.- Activitats destacades 

La Violeta organitza i/o participa anualment en una sèrie d’activitats que val la pena 

destacar particularment: 

1. Sopar tertúlia amb Jaume Collboni (dijous 12 de gener) 

El passat 12 de gener La Violeta va acollir el primer sopar tertúlia del centre. La 

tertúlia en diferents moments va girar entorn de les polítiques que actualment 

està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona en relació a la cultura popular a la 

ciutat. Alguns tertulians van dir que era necessària una major aportació 

econòmica en aquest àmbit per assolir una plena normalització de la cultura 

popular com un espai més d’integració del ciutadà a la societat. En aquesta línia 

es va tractar també de la necessitat de cessió de més locals públics per part de 

l’Ajuntament a les agrupacions de cultura popular. El debat també va tocar 

altres temes relacionats amb la logística de les celebracions com el fet de 

facilitar els permisos d’ocupació de la via pública entre d’altres. En general 

l’experiència va resultar molt enriquidora per tots els assistents. 

 

2. Foguerons (de dijous 29 a dissabte 31 de gener) 

Un any més, La Violeta va programar diferents actes relacionats amb els 

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, durant els dies que engloben la seva celebració, 

com  la xerrada “És dissabte a Gràcia, l’origen de la revetlla mallorquina a 

Barcelona”” (divendres 27 de gener), l’exposició “Falles i fogueres” (del 21 al 28 

de gener), i l’espectacle de teresetes “El castell encantat” (dissabte 28 de 

gener). 

Igual que els últims anys, La Violeta va acollir la Roda de premsa per presentar-

ne els actes (dimarts 10 de gener). 

A més, una any més va ser el punt de trobada dels Xeremiers i les colles de 

cultura que van participar en la cercavila que anualment es dur a terme per 

Foguerons. Una cercavila que va anar des de la Plaça de la Vila fins a la Plaça 

Virreina, va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la festivitat. Les 

Colles de Cultura Popular de Gràcia, juntament amb la Colla de gegants de Sa 

Pobla i el Dimonis d’Albopàs van marcar l’inici de la festa. Gràcia es va omplir de 

visitants que van poder gaudir juntament amb els veïns de les diferents fogueres 

col·locades als carrers i places de la vila (dissabte 30 de gener). 

 

3. Concurs de truites per dijous gras (dijous 23 de febrer) 
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La Violeta va organitzar el 4t Concurs de Truites de Dijous Gras de La Violeta. La 

proposta va tenir, un any més, una bona acollida entre els usuaris del centre, 

vam comptar amb 11 truites participants i amb una vuitantena de persones que 

van venir a gaudir del concurs. Totes les truites estaven d’allò més bones. 

Esperem repetir l’any vinent l’èxit d’enguany. 

 

4. Tallers de Sant Medir (del 27de febrer a l’1 de març) 

Una vegada més s’han realitzat els  tallers infantils de treballs manuals per 

decorar l’equipament amb motiu de la setmana de Sant Medir, es van fer durant 

tres tardes seguides i van tenir molt bona acollida entre la mainada. El dia de 

Sant Medir a la tarda vam poder gaudir de la concentració de cavalls i genets de 

la Colla Unió Gracienca al Carrer Maspons davant de La Violeta abans de l’inici 

de la desfilada i cercavila de colles de Sant Medir pel carrer Gran de Gràcia. 

 

5. ST. PATRICK’S DAY (divendres 17 de març) 

Per segona vegada, el 17 de març La Violeta es va tenyir de verd per celebrar el 

dia de Sant Patrici, Lá FhéilePádraig, en irlandès; un tast de la gran diada 

d’Irlanda a La Violeta.  

 la tarda vam organitzar un taller infantil, que va tenir molt bona acollida, per 

decorar La Violeta amb els treballs manuals i donar a conèixer la diada a la 

mainada. Al vespre vam gaudir de la música  en viu de la mà de García 

Bluegrass Trío i Svart Vin. 

 

6. Sant Jordi a La Violeta (diumenge 23 d’abril) 

Per segon any consecutiu, el dia de Sant Jordi La Violeta va muntar una 

parada  a la Plaça del Sol on es va poder comprar la rosa de Sant Jordi i la 

reedició del llibre de Joan Amades Les tradicions a Gràcia, que La Violeta ha 

reeditat conjuntament amb el Taller d’Història de Gràcia. Durant el matí la 

paradeta va registrar una bona afluència de públic. La tallerista del centre Carla 

Busquets va exposar una mostra de tots els treballs realitzats al taller Crea el 

teu llibre pop-up que s’està duent a terme aquest curs a La Violeta. 

 

7. Dia de les botigues al carrer (La Violeta és una festa!) (dissabte 6 de maig) 

Coincidint amb el dia de les botigues al carrer,  La Violeta va disposar del seu 

espai a la Travessera de Gràcia per explicar totes les activitats que ofereix. 

Destaca per l’èxit de públic i l’entusiasme que va despertar la demostració al 

carrer dels nens del Taller Percussió-Tabals de La Violeta, que va comptar amb 

la col·laboració dels tabalers dels Malsons de La Vella. Els Geganters de Gràcia i 
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L’Atzeries de La Vella també van oferir tallers a la mainada durant tot el matí. 

L’Espai de Gent Gran de La Violeta tampoc va deixar passar l’oportunitat per 

oferir una mostra de les  classes de ball que realitzen durant els matins al 

centre. 

 

8. Revetlla de Sant Joan (dijous 23 de juny): El passat 23 de juny La Violeta de 

Gràcia juntament amb El Centre Artesà Tradicionàrius vam organitzar la 

revetlla de Sant Joan a la plaça del Sol. La festa va començar amb l’encesa 

de la foguera amb la flama del Canigó, després tota la gent que es va 

aplegar a la plaça va gaudir amb el concert a càrrec de Mesclat i La Cobla 

Catalana dels Sons Essencials. Per aquesta ocasió tan especial es van 

ajuntar les dues bandes per animar la revetlla i la cloenda de la 30a edició 

del Festival Tradicionàrius. Van presentar un repertori propi i aliè, fresc i 

fester, que va adollar eufòria encomanant vida, alegria i compromís. 

 

9. Resultats del Referèndum de l’1 d’octubre (diumenge 1 d’octubre): El passat 

1 d’octubre a la Sala d’Actes de La Violeta es va fer el seguiment pas a pas 

dels resultats del referèndum de l’1 d’octubre. A partir de les 19.00 a través 

de TV3, es van donar a conèixer els primers sondejos. Entre tots els 

assistents es va organitzar una taula de tertúlia política d’anàlisi sobre 

l’escrutini i els resultats. 

 

10. Cafè teatre Gràcia Riu! “Una nit improvisada” (dissabte 28 d’octubre): El 

passat dissabte 28 d’octubre la Sala d’Actes de La Violeta es va transformar 

en un Cafè Teatre per acollir l’espectacle “Una nit improvisada” dins el 

“Gràcia Riu!”. El 2n cicle d’humor als barris de Gràcia. Una vetllada plena de 

rialles de la mà dels alumnes de l’ITC (Impro Trainig Center Barcelona). 

 

 

11. 5è aniversari de La Violeta i Castanyada (dimarts 31 d’octubre): El dimarts 

31 d’octubre tots els amics de La Violeta de Gràcia vam celebrar el cinquè 

Aniversari de la renovació i reobertura de l’edifici i la tradicional festa de la 

castanyada.  La Violeta es va omplir d’activitats, a mitja tarda, tallers 

infantils i taller de panellets amb gran èxit de participació. Mentre es 

torraven les castanyes, que després es van repartir, vam gaudir amb la 
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funció de titelles El Pepitu Campanar, l’Agustinet i la castanyera a càrrec de 

la Companyia Titelles Vergés, que va presentar el nou titella, el Pepitu 

Campanar, una reproducció del gegantó, propietat dels Gegants de Gràcia, 

que representa la torre del campanar de la Plaça de la Vila.  

 

12. 4t Concurs de Teatre Breu de La Violeta (dijous 14 de desembre): l’Espai Bar 

La Violeta va acollir la representació de les tres obres premiades al IV 

CONCURS DE TEATRE BREU DE LA VIOLETA. La posada en escena de les 

obres va ser tot un èxit i així ho va reconèixer la gran quantitat de públic 

assistent amb els seus aplaudiments. 

13. El Tió de Nadal (dissabte 16 de desembre): la Sala d’Actes de La Violeta va 

acollir el tradicional Tió de Nadal de La Violeta per donar la benvinguda a les 

festes nadalenques. El tió va cagar molts regals per a tots els infants que hi 

van assistir! També tots els presents van poder esmorzar xocolata desfeta 

amb pa de pessic. 

14. Escrutini a La Violeta de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017 

(dijous 21 de desembre): El passat dijous 21 de desembre vàrem seguir a 

La Violeta pas a pas l’escrutini de les Eleccions al Parlament de Catalunya 

2017. A partir de les 19.30, a la Sala d’Actes, i a través de l’especial 

“Eleccions 2017 al Parlament” de TV3, es van donar a conèixer els primers 

sondejos, tots els assistents seguiren l’escrutini amb molt d’interès. 

 

15. L’home dels nassos (diumenge 31 de desembre): L’Home dels Nassos de La 

Vila de Gràcia com cada any  va sortir a saludar des del balcó de La Violeta 

als músics del seu seguici i a totes i tots els veïns que s’aplegaven a la 

porta, va sortir a estirar les cames per les places i els mercats de la Vila 

repartint caramels per a endolcir les darreres hores de l’any tot ballant, 

saludant a la gent i desitjant-li un bon cap d’any. Al finalitzar el seu habitual 

recorregut per la Vila va tornar a La Violeta amb el trenet de Nadal de Nova 

Travessera de Gràcia. 

 

 

Totes elles són activitats característiques de La Violeta que aspiren a 

convertir-se en propostes referents al barri  

http://www.lavioleta.cat/2017/10/31/titelles-el-pepitu-campanar-lagustinet-i-la-castanyera/
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Imatge 25. Concurs de truites per dijous gras. 23 de febrer de 2017. Imatge 26. Sant Jordi a La Violeta. 23 d’abril de 2017. 

Imatge 27. 5è aniversari de La Violeta i  Castanyada. 31 d’octubre de 2017. 
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Imatge 28. 4t Concurs de Teatre Breu de La Violeta. 14 de desembre de 2017. 
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2.2.6.- Suport a les activitats d’altres entitats 

A banda de les activitats organitzades pròpiament pel centre, La Violeta sovint 

col·labora i dóna suport a les activitats públiques organitzades per d’altres entitats.  

2.2.6.1.- Suport a les activitats de les entitats residents 

1. Xerrada-Debat  “La gestió del cicle de l’aigua. És la municipalització la solució? 

L’opinió de tres enginyers” (dijous 2 de febrer): els Amics i amigues de La 

Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens van convidar a participar 

en el debat, sota el títol: “La gestió del cicle de l’aigua. És la 

municipalització la solució? L’opinió de tres enginyers” a càrrec de Josep 

Alabern, director gerent d’Aigües de Manresa; Eloi Badia, Regidor de 

Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona forma part de la Comissió 

de Govern del districte de Gràcia com a Regidor de Districte i Joan Gaya, 

enginyer i consultor. El debat va ésser moderat per en Gabriel Borràs, biòleg i 

membre del “Fòrum Narcís Monturiol”. 

 

2. Xerrada “Creem una xarxa ciutadana per a l’acollida de persones refugiades” 

(dimecres 14 de febrer): els Amics i amigues de La Violeta juntament amb la 

plataforma Barri Obert ens van convidar a participar a la trobada sota el títol: 

“Creem una xarxa ciutadana per a l’acollida de persones refugiades” . Una 

trobada amb voluntàries i amb Lola Gutiérrez, educadora social i sindicalista. 

 

3. Xerrada “Manuel de Pedrolo: semblança d’un apassionat” (dijous 30 de març): 

Els Amics i amigues de La Violeta juntament amb el suport del Fòrum Narcís 

Monturiol ens va convidar a participar en el passi del DVD “Semblança d’un 

apassionat” i posterior xerrada a càrrec d’Adelais de Pedrolo i Anna M. Moreno-

Bedmar, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura 

de la UB. 

 

4. Documental: “Mietrebellen: Llogaters Rebels” (divendres 31 de març): 

L’Associació Veïnal Vila de Gràcia ens va oferir la projecció d’aquest 

documental. La ciutat de Berlín en els últims anys  ha canviat molt. Pisos que 

abans eren poc atractius ara estan sent utilitzats com a objectes d’inversió 

segura. La transformació en pisos de propietat i l’augment del preu 

dels  lloguers  s’ha convertit en un fenomen quotidià. Les habituals protestes 

dels llogaters en la vibrant metròpoli de Berlín són una reacció a la creixent 

escassetat d’habitatges assequibles. El documental és un calidoscopi de les 
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lluites dels llogaters a Berlín contra el seu desplaçament fora de les seves 

comunitats 

Documental de Gertrud Schulte Westenberg i Matthias Coers. Presentació del 

documental a càrrec de  l’activitat berlinesa Bri Newesely. 

 

5. Xerrada “L’energia, per un model energètic sostenible” (dijous 25 de maig): Els 

Amics i amigues de La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens 

van convidar a participar en el debat, sota el títol: “L’energia, per un model 

energètic sostenible” a càrrec de Jordi Parés Grahit, enginyer industrial i 

membre del col·lectiu CEMES, Col·lectiu per un model energètic i social 

sostenible. 

 

6. Xerrada "El bosc immobilitzat" (dimarts 13 de juny): els Amics i amigues de La 

Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens van convidar a participar 

en el debat, sota el títol: “El bosc immobilitzat” a càrrec de Joan Ignasi Castelló 

Vidal, enginyer de monts, antic director del Servei de Parcs Naturals i de 

l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de 

Barcelona (1983 – 2012). 

 

 

2.2.6.2.- Suport a les activitats d’entitats no residents 

1. Xerrada “És dissabte a Gràcia, l’origen de la revetlla mallorquina a Barcelona” 

(divendres 27 de gener): El passat divendres 27 de gener dins el marc de 

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia La Violeta va acollir la tertúlia a càrrec de Toni 

Torrens i Pep Fornés dedicada a la fundació i establiment de la Festa dels 

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia. Entre un munt d’anècdotes ens van explicar 

com un bon dia, ara fa vint-i-cinc anys, l’apotecari pobler Antoni Torrens va 

venir a trobar a Barcelona en Pep Fornés aconsellat pels amics Isidre Vallès i 

Conxa Fiol, amb la proposta de fer un fogueró a la plaça del Diamant com els 

que es fan des de fa segles a Mallorca per Sant Antoni. La idea era que els seus 

fills, estudiants universitaris en plena època d’exàmens al cap i casal, 

poguessin gaudir de la revetlla com si fossin a casa. La proposta es va 

reconvertir en festa i el primer any ja hi havia més de tres mil festers torrant 

botifarrons i cantant, a cor què vols, glosses i cants de pagès, i ballant jotes al 

voltant del foc. 
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2. Presentació del llibre “La Gràcia desapareguda” ( dijous 20 d’abril): El dijous 20 

d’abril es va presentar a La Violeta el llibre Gràcia desapareguda de Josep 

Maria Contel, a càrrec d’Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, d’Eduard 

Almacellas, president de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia i de 

l’autor. A través de fotografies el llibre ens permet submergir-nos en una 

Gràcia molt diferent a la que coneixem avui en dia, i que ha anat canviant amb 

el pas del temps, gràcies a la transformació que ha sofert l’àrea de Barcelona. 

En aquest recull gràfic el lector descobrirà com eren alguns dels carrers, places 

o racons de la vila, com han anat canviant i com han desaparegut algunes de 

les festes o celebracions, uns canvis que també han afectat les entitats i el 

comerç. 

 

3. Presentació del diari “La Jornada” (dimarts 20 de juny): presentació de 

La Jornada, un nou mitjà generalista que informarà sobre l'actualitat del país i 

d'arreu del món. 

 

4. Tarda solidària a favor de la Fundació ALPE d’acondroplàsia (diumenge 12 de 

novembre): El passat diumenge 12 de novembre la Sala d’Actes de La Violeta 

de Gràcia va acollir una actuació benèfica per recaptar fons per la Fundació 

ALPE d’acondroplàsia. Un espectacle per gaudir i per riure i alhora per aportar 

un granet de sorra a favor d’un món millor. L’objectiu principal de la Fundació 

ALPE és oferir suport a persones amb acondroplàsia i a les seves famílies en 

tots els camps: Defensa de drets, imatge de l’acondroplàsia als mitjans de 

comunicació, valoracions mèdiques per part d’un equip d’especialistes; també 

intercedeixen amb els centres educatius, posen en contacte a especialistes de 

diferents parts del món (científics, psicòlegs, investigadors, experts), 

promouen la investigació científica, ofereixen suport psicològic, informació, etc. 

 

5. Monòlegs Solidaris (diumenge 3 de desembre): El passat 3 de desembre La 

Violeta va cedir la Sala d’Actes per organitzar una tarda solidaria de la mà dels 

alumnes de Stand Up Academy per ajudar a recaptar fons pels projectes de la 

ONG Camins. La raó de ser d’aquesta ONG es intentar ajudar a totes aquelles 

persones que es troben oblidades i atrapades en la seva pròpia misèria, per tal 

que puguin recuperar la seva dignitat i trobar el seu camí. 
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6. Tarda solidària a favor de l’Associació de Malalts de Sarcoïdosi (diumenge 10 

de desembre): El diumenge 10 de desembre la Sala d’Actes de La Violeta de 

Gràcia va acollir una actuació benèfica per recaptar fons per la Asociación 

Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES), que té com a finalitat servir com 

a punt de trobada i suport a les persones afectades per la sarcoïdosi; divulgar 

l’existència d’aquesta malaltia per a un major coneixement social de la mateixa 

i promoure l’estudi i la investigació de les causes, desenvolupament i 

tractament de la mateixa. 

 

7. Taller de cultura Occitana “Cantas de Nadau” (dissabte 16 de desembre): El 

passat dissabte 16 de desembre La Violeta va acollir el taller de cultura 

occitana “Cantas de Nadau” de la mà dels amics del Cercle d’Agermanament 

Occitano-Català. Un taller per aprendre algunes cançons entorn de la temàtica 

del Nadal i de l’hivern. Cançons en occità, tant tradicionals com també cançons 

d’autor. 

 

 

La realització d’aquest tipus d’activitats públiques suposen un augment interessant en la 

programació de La Violeta, així com l’enfortiment de la relació entre el centre i d’altres 

entitats (residents o no). 

 

Imatge 29. Xerrada “Manuel de Pedrolo: semblança d’un 
apassionat”. Dijous 30 de març de 2017. 

Imatge 30. Presentació del diari “La Jornada”. Dimarts 20 de juny 
de 2017. 



 MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE 
CULTURA POPULAR LA VIOLETA DE 

GRÀCIA                                                         
2017 

 
  Data: 02/01/2018 

 
 

 Rev: 00 

 

  

 49 

 

 

 

 

 

 

  

Imatge 31. Monòlegs Solidaris. Diumenge 3 de desembre de 2017. 

Imatge 32. Taller de cultura Occitana “Cantas de Nadau”. Dissabte 16 de 
desembre de 2017. 
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3.- GESTIÓ  D’ESPAIS          

Des de l’obertura de l’equipament, els diferent espais de La Violeta, a part de ser usats 

per les activitats pròpies de l’equipament i de les seves 12 entitats residents i l’Espai de 

Gent Gran, poden ser llogats per persones, entitats i empreses que en vulguin fer ús, 

sempre i quan la naturalesa de la seva activitat es correspongui amb el model de 

funcionament del centre. 

3.1.- Ús habitual de les entitats residents       

La Violeta compta amb un total de 12 entitats residents i acull un Espai de Gent Gran, 

fet que comporta que la major ocupació de les sales vingui determinada per les 

activitats ordinàries d’aquestes entitats. 

Durant el primer semestre del 2017, l’ús dels espais de La Violeta per part de les 

activitats habituals de les entitats residents ha estat, a grans trets, el següent: 

1. Amics i amigues de La Violeta 

A part de totes les activitats que han organitzat i s’han dut a terme a La Violeta 

(les quals ja s’han descrit amb anterioritat), han realitzat algunes reunions 

mensuals. Tot i així, aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La 

Violeta. 

 

2. Associació veïnal Vila de Gràcia 

Durant tot l’any fan, mínim, una reunió setmanal de manera fixa a La Violeta. 

Cal destacar que al ser una associació molt activa i molt relacionada amb altres 

entitats i plataformes del barri, el nombre de reunions setmanals està 

augmentat considerablement. Important destacar la vinculació directa de 

l’entitat amb la plataforma “Gràcia, a on vas?”, i el gran nombre de reunions 

obertes que aquesta organitza. 

 

3. Bastoners de Barcelona 

Principalment realitzen els seus assajos setmanalment a la sala d’actes, i fan 

mínim dues reunions a l’any. 

 

4. Bastoners de Gràcia 

Realitzen els seus assajos setmanalment a la sala d’actes i als bucs d’assaig. A 

més, programen eventualment reunions de junta i assemblees de colla. 
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5. Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 

Convoquen assembles cada 15 dies de forma regular, a part d’un gran nombre 

de reunions puntuals. 

A més, aquest any s’ha creat una comissió de Festa Major que ha culminat amb 

el fet de que des d’aquesta Festa Major, el carrer Maspons, serà un nou carrer 

guarnit de la Fundació Festa Major de Gràcia, pel que han fet vàries reunions i 

activitats. 

 

6. Diabòlica de Gràcia 

Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta, però en fa ús cada 

mes per dur a terme assajos i reunions/assemblees. 

 

7. Drac de Gràcia 

Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. Mínim un cop l’any 

fan una assemblea. 

 

8. Esbart Lluís Millet 

Tot i que des del 2015 aquesta entitat ha reestructurat el seu horari per poder 

alliberar unes hores la sala d’actes, representa una elevada ocupació de la sala  

degut al seu alt nombre d’assajos (3 dies a la setmana). A part, es reuneixen 

mínim una vegada al mes. 

 

9. Gegants de Gràcia 

Realitzen els seus assajos dos dies a la setmana als bucs d’assaig, i mínim dues 

vegades l’any utilitzen la sala d’actes per fer assajos amb els capgrossos. També 

realitzen les seves reunions i assemblees. 

 

10. Gràcia amb el Sàhara 

Realitzen algunes reunions mensuals. Tot i així, aquesta entitat no té un horari 

d’ocupació fixa de La Violeta. 

 

11. Trabucaires de Gràcia 

Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. Mínim un cop l’any 

fan una assemblea. Durant els mesos que precedeixen la Revolta de les Quintes, 

la seva ocupació dels espais de La Violeta augmenta. 
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12. Vella de Gràcia 

Realitzen els seus assajos dues vegades a la setmana als bucs d’assaig. A més, 

dos dissabte al mes fan assajos amb els Malsons de la Vella als bucs d’assaig i a 

la sala d’actes. També porten a terme mínim tres reunions al mes, i dues 

assembles anuals. 

 

13. Espai de Gent Gran La Violeta 

Representen la major part d’ocupació de l’equipament de dilluns a divendres de 

9 a 13h i de 16h a 18h (què és el seu horari de gestió). A més, fan ús de La 

Violeta per les seves activitats destacades (exposicions, actes de la setmana de 

la gent gran, balls, etc.). 

3.2.- Cessions           

3.2.1- Cessions fixes         

Les entitats, empreses i/o persones físiques que han llogat espais de forma fixe a 

l’equipament durant el primer semestre del 2017 han estat: 

1. Associació Catalana d’Esperanto: Per a la realització d’un curs d’esperanto (una 

sessió d’hora i mitja a la setmana a la sala peixera). 

2. Clara Oliva: Trobades d’un club de lectura (sessions setmanals de dues hores a 

la sala de juntes). 

3. Jordi Guilera: Per a la realització d’assajos musicals (una hora a la setmana al 

buc d’assaig petit). 

 

4. Associació Cultural Dulce Caminar: Per a la realització d’assajos musicals (dues 

hores al mes al buc d’assaig gran). 

 

5. GEOCCO: Per a la realització d’un curs (una hora a la setmana a la peixera 

durant el primer trimestre). 

 

6. Cor de Cambra Anton Brukner: Per a la realització d’assajos (dues sessions al 

mes de 3 hores, a la sala d’actes). 
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3.2.- Cessions habituals i/o puntuals        

Les entitats, empreses i/o persones físiques que han llogat espais de forma habitual o 

puntual a l’equipament durant el primer semestre del 2017 han estat: 

1. Ausatel Robòtica Educativa: Per a la realització del casal de Nadal (del 2 al 5 de 

gener, 4 hores cada dia a la sala pissarra), per la realització del casal de 

Setmana Santa (del 10 al 13 d’abril, 4 hores cada dia a la sala pissarra) i per la 

realització del casal d’estiu (del 26 de juny al 28 de juliol, 4 hores cada dia a la 

sala pissarra). 

 

2. Associació Catalana de Balls de Swing: Han realitzat dues trobades de balladors 

de l’especialitat Balboa de swing (sessions d’entre 6 i 8 hores a la sala d’actes). 

 

3. Universitat Autònoma de Barcelona: Per a la realització d’una jornada de treball 

(14 de gener a la sala pissarra). 

 

 

4. Comunitat de veïns Plaça del Sol, núm.2: Per dur a terme una reunió de veïns 

(17 de gener, a la sala de juntes). 

 

5. CUP Capgirem Barcelona: Per la realització d’un debat (19 de gener a la sala 

d’actes) i d’un acte en motiu del referèndum (28 d’abril a la sala d’actes). 

 

6. Insomnia Batucada: Per a la realització d’un assaig (22 de gener al buc d’assaig 

gran). 

 

7. Timbalys (Escola Lys): Per dur a terme assajos del grup de percussió ( 6 

sessions de 2 hores al buc d’assaig gran). 

 

 

8. Associació de terapeutes reiki a Catalunya:per a dur a terme una xerrada ( 10 

de febrer, a la sala d’actes). 

 

9. Associació Cultural de l'Escola de Música de Gràcia: per a la realització dels 

concerts de final de curs (17 de maig i 17 de juny, a la sala d’actes). 

 

10. Carlos Garrido: per dur a terme dos assajos (20 i 24 de febrer, al buc gran). 
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11. Associació Nusos culturals: per dur a terme diverses reunions (4 sessions de 2 

hores a la sala pissarra). 

 

12. Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya: per una conferència (9 de 

març a la sala d’actes). 

 

13. Cor Ariadna: per a la realització de tres assajos (19 i 25 de març, i 29 de juny a 

la sala d’actes). 

 

14. Barcelona en comú: per a dur a terme dues xerrades/debats (23 de març i 4 de 

maig a la sala d’actes). 

 

15. Severine Koppe: Per a la realització d’una classe d’interpretació (23 d’abril, sala 

pissarra). 

 

16. Gheorghe Motatu:Per dur a terme un concert (2 d’abril a la sala d’actes). 

 

17.  Cor ARSinNOVA i Arts Symphony Ensemble: per tal de fer un assaig (4 

d’abril a la sala d’actes). 

 

18. Comunitat d'usuaris del pàrquing de la Plaça de la Revolució: per un reunió 

(19 d’abril, sala pissarra). 

 

19. Temps de Contes: Per a realitzar trobades de conta-contes (20 d’abril, 15 de 

maig i 18 de juny a la sala pissarra). 

 

20. Esteve Maruri i Camps: per dur a terme un assaig (22 d’abril, a la sala 

d’actes). 

 

21. ANC - Gràcia: per la realització d’una conferència (11 de maig a la sala d’actes). 

 

22. Cor Madrigal: per dur a terme un assaig (19 de juny, sala d’actes). 

 

23.  Montserrat Colomé: per a la realització d’un concert (14 de maig, a la sala 

d’actes). 

 

24. Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà: per dur a terme un acte tancat 

(18 de maig a la sala d’actes). 
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25. Unió Excursionista de Catalunya de Gràcia: Per a la realització d’un concert a 

càrrec de la Coral Núria (9 de juny a la sala d’actes). 

 

 

26. Orquestra barroca catalana: Per a fer assajos (27 i 28 de juny a la sala d’actes). 

 

27. Stand up academy barcelona: Per realitzar l’espectacle de final de curs (30 de 

juny a la sala d’actes. 

 

28. Compañia Cámara Teatro: Per representar l’obra de teatre “Pareja abierta” (8 

de juliol a la sala d’actes). 

 

29. Fundació Bofill: Per realitzar reunions amb les famílies (3,4 i 5 de juliol a la sala 

d’actes). 

 

30. Akiko Oi: Per un assaig a la sala d’actes (9 de juliol). 

 

31. Francesc Manel Salvador: Per dur a terme unes classes de ball (els 4 dimarts de 

juliol, a la sala d’actes). 

 

32. Orquesta Universitària de Toulouse: Per un assaig (el 7 d’octubre a la sala 

d’actes). 

 

33. Dona llum (Associació Catalana per un part respectat): Per a la realització d’una 

conferència (20 d’octubre a la sala d’actes). 

 

34. Club Deportivo Versus: Celebració d'activitats culturals relacionades amb la 

cultura brasilera (21 d’octubre a la sala d’actes). 

 

35. Globus Vermell: Per dur a terme una xerrada (9 de novembre a la sala 

pissarra). 

 

36. ACGB (Assemblea cultural gallega de Barcelona): Per fer un taller de ball (11 de 

novembre a la sala d’actes). 

 

37. Grup d'investigació ESFERA: Per a la realització d’una reunió interna (18 de 

novembre a la sala de juntes). 
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38. Fundació Institut de Recerca Biomèdica: Per fer una xerrada oberta (18 de 

novembre a la sala d’actes). 

 

39. Coral Lavínia: Per fer un assaig a la sala d’actes (25 de novembre). 

 

40. Associació Catalana per l'Homeopatia Unicista: Per realitzar la seva assemblea 

general (26 de novembre a la sala d’actes). 

 

41. Sembra Llibres: Per a la presentació del llibre “Obriu les portes” (28 de 

novembre a la sala d’actes). 

 

42. Agència Literària Sandra Bruna: Acte de Nadal solidari (14 de desembre a la 

sala d'actes). 

 

43. Coral Sinera: Per fer els eu concert de Nadal (17 de desembre a la sala d’actes). 

 

44. Confederació d'AV de Catalunya (CONFAVC): Per fer una taula rodona (18 de 

desembre a la sala de juntes). 

 

 

3.3. – Cessions gratuïtes          

Des de La Violeta també s’ha donat suport a una sèrie d’entitats per tal que poguessin 

dur a terme la seva activitat, i se’ls hi ha cedit un espai gratuïtament. Aquestes cessions 

han estat puntuals en alguns casos, i més continuades en d’altres, i es detallen a 

continuació: 

1. Federació dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: Han realitzat a La Violeta la 

Roda de premsa (10 de gener, sala pissarra) i 5 reunions internes (2, 16 i 20 de 

gener, 20 i 27 de març a la sala de juntes). 

 

2. Club Ciclista Gràcia: Per fer la seva assemblea general (22 de gener, sala 

d’actes). 

 

3. Moviment Popular de Gràcia: Realització de dues reunions sobre la Festa Major 

de primavera (23 de febrer i 27 d’abril a la sala de juntes). 

 

4. Ajuntament de Barcelona: Realització d’una conferència de la Mobile week 

Barcelona (25 de febrer de 2017 a la sala d’actes). 
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5. Districte de Gràcia: Per a la realització d’un cinefòrum en motiu de l’aniversari 

de la celebració de les primeres Jornades de la Dona (21 de març a la sala 

d’actes). 

 

6. Causa Coppel: Per dur a terme una conferència i un concert amb la finalitat de 

difondre la causa (6 de juny a la sala d’actes). 

 

7. Associació Joan Amades: per a la realització de diversos assajos (6 sessions de 2 

hores entre maig i juny al buc d’assaig gran). 

 

8. Button Makers: Per oferir una formació (8 de juny a la sala pissarra). 

 

9. Torre Jussana: Per dur a terme un curs de formació (15 de juny a la sala 

d’actes). 

 

10. AEiG Rudyard Kipling: Per dur a terme un acte contra el feixisme (18 de juny a 

la sala d’actes i a la sala pissarra). 

 

11. L’Independent de Gràcia: Per realitzar la seva assemblea ordinària (22 de juny a 

la sala d’actes). 

 

12. Associació Oratge: Realitzen el Projecte “Temps per tu” destinat a les famílies 

amb joves dependents. (2 sessions de 4 hores a la sala d’actes). 
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4.- SISTEMES DE COMUNICACIÓ         

La difusió de les activitats de La Violeta ha estat des dels seus inicis un tema prioritari, 

ja que al començar de zero en un barri amb moltes ofertes, calia guanyar notorietat i 

posicionar-se com a referent. Per tant, aquest any s’ha seguit la mateixa línia i s’ha 

intentat millorar la comunicació estudiant quins són els canals més útils en cada tipus 

d’activitat i quin format és el que arriba més públic. 

Els principals canals de comunicació que s’estan utilitzant a La Violeta són: 

1. Pàgina web:  

En funcionament des del 2012. S’hi treballa permanentment per mantenir-la 

actualitzada i vigent; destaquen els apartats de l’ ”agenda” i les “notícies”.  

Des de l’administració s’atenen moltes consultes a través del formulari 

“contactar” que la pàgina incorpora, i des de mitjans de l’any passat  s’ha activat  

un nou formulari per centralitzar la demanda de cessió d’espais. 
 

2. Butlletí electrònic 

A 31 de desembre de 2016 el butlletí comptava amb 929 subscriptors, més del 

doble que al 2014. A 31 de desembre de 2017, el nombre de subscriptors ha 

augmentat a 967. 

El Butlletí s’ha enviat mensualment informant de les properes activitats i 

explicant les activitats passades. A banda, s’han creat butlletins específics per 

activitats destacades que ho mereixien (com per exemple “Sant Jordi a La 

Violeta”). 
 

3. Compte de facebook 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 2.013 

seguidors a 1 de gener de 2017) amb 2.200 seguidors. 
 

4. Compte de Twitter 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 1.137 

seguidors a 1 de gener de 2017) amb 1.402 seguidors. 
 

5. Compte d’Instagram  
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Es va crear al març del 2015 i ja ha assolit 970 seguidors.  S’hi ha anat publicat 

fotografies emblemàtiques i d’activitats destacades.  
 

6. Cartelleria 

Cada activitat de La Violeta compta amb un cartell. Tot i així, en format paper 

només se’n pengen al mateix centre, ja que la difusió principal es fa 

telemàticament. 

 
 

7. Fulletons i “flyers” 

Pels dos trimestres s’ha editat un fulletó amb la programació trimestral  del 

centre (inclosa la de l’Espai de Gent Gran). 

A les matinals infantils i als concerts, s’ha repartit un “flyer” de la següent 

actuació amb cada entrada, per tal d’aconseguir un públic fidel. 

  

Imatge 35. Cartell dels tallers de La Violeta. 
Primavera, 2017. 

Imatge 34. Cartell del 4t concurs de truites. 
Febrer, 2017. 

Imatge 33. Cartell de les Matinals 
Infantils de La Violeta. Hivern, 2017. 

Imatge 36. Cartell de la Revetlla de Sant 
Joan i la Cloenda del Tradicionàrius. Juny, 
2017. 
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5.- ANNEXES               

5.1.- INDICADORS         

   

0. DADES BÀSIQUES

DADES IDENTIFICATIVES

NOM DEL CENTRE:
Adreça

Barri

Districte

Any posada en funcionament

Gestió

Directa / Concessió / Cívica / Cogestió: Gestió Cívica Des de: 

Entitat:

Any inici cessió actual: 2015

Superfície

Total m
2
 útils:

Detall m2 per espais:

Espais amb activitat o programació estable*: Nombre m2

Punt d'informació: 1 18

Sala d'actes/teatre: 1 162

Sala d'exposicions: 1 49

Altres espais expositius:

Espais per a tallers 6 197

Espais multimèdia: 1 72

Bucs de música: 2 43

Espai de cuina:

Bar / Cafeteria (només si s'hi programa habitualment): 1 106

Altres espais (detalleu-los): Vestuari 1 24

Sala annexa al bar 1 33

Nombre m2

Sales de reunions i espais fixes destinats a cessions o lloguers: 6 275

Altres serveis ubicats a l'equipament

Espai/Casal de gent gran

Bar / cafeteria

Altres (indiqueu-los):

>

Punt d'informació

Horaris anuals

Dies obert any: 337

Hores obert any: 4.237

Horari habitual del centre:

Impacte en la dinàmica comunitària

Districte Fora Districte Total

2 1 3

Fundació Pere tarrés Sí

Emma Ubach Lozano (autònom)

Xarxes de coordinació en les que participa el centre

2012

2012

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

El gestioneu directament? (sí/no)

Sí

Sí

De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 00h. Caps de setmana de 10 a 00h.

El punt d'informació és comú amb la resta de serveis que no són del centre 

cultural? (sí/no)
Sí

Centre Cultural La Violeta

Entitat que ho gestiona:
El C.Cultural fa servir o 

comparteix algun espai? Sí/No

c/ Maspons, 6

Vila de Gràcia

Gràcia
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1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Llocs web o blogs Visitants Pàgines vistes
Seguidors xarxes 

socials (a 31/12)
Nombre

Web principal 700 1.210 Facebook 2.200

Total altres webs Twitter 1.402

Total blogs Altres xarxes 970

Butlletí electrònic Nombre

Subscriptors a 31 de desembre 967

2.0

2. ACTIVITATS FORMATIVES

FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA

Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions total

58 58

717 717

606 606

398 398

Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions total

13 13

208 208

Realitzats No realitzats

2 6

Total inscrits cursos: 398

Total cursos: 58

Nombre d'inscrits únics:

Nombre d'alumnes becats o gratuïts:

N cursos

N cursos nous

2.2.  ITINERARIS

FORMACIÓ PRÒPIA FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA

N cursos no realitzats

N places no ocupades

N alumnes inscrits

FORMACIÓ PRÒPIA
Cursos

N places 

Cursos  no realitzats

N hores totals

N itineraris nous

2.1. CURSOS

N itineraris

N inscrits

N hores

Activitats noves de l'any
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3. SERVEI D'ACTUACIONS I ESPECTACLES
Atenció: un mateix espectacle o actuació no es pot repetir en més d'una categoria

ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR

FORA DEL 

CENTRE

Total 

programat pel 

centre

Lloguer amb 

activitat 

cultural 

pública

ACTUACIONS MUSICALS I 

CONCERTS

Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 1 13 14 14

N assistents 57 1.346 1.403 1.403

ESPECTACLES ESCÈNICS 
(Inclou recitals poètics)

Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 1 19 20 20

N assistents 60 1.410 1.470 1.470

PROJECCIONS AUDIOVISUALS 
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 4 4 4

N assistents 85 85 85

ACTES DE CULTURA POPULAR
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 7 7 7

N assistents 571 571 571

NOUS FORMATS
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 2 2 2

N assistents 11 11 11

TOTAL ACTIVITATS 15 32 47

TOTAL ASSISTENTS 784 2.756 3.540

13

* Cessions a tercers per fer activitat cultural oberta al públic (sigui de pagament o no) 

ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR

ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

Tipologia N activitats
N usuaris 

aprox

N activitats 

fora del 

centre

N usuaris 

aprox
N Activitats

N usuaris 

aprox

Actuacions musicals i concerts

Espectacles escènics

Projeccions

Actes de cultura popular 6 3.500 6 3.500

Nous formats

Altres (per ex. Portes obertes)

Totals 6 3.500

Lloguer amb activitat cultural 

pública

4

Total activitats organitzades pel 

centre

PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR QUANTES:

ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR QUANTES:

FORA DEL CENTRE
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4. EXPOSICIONS   (si el centre té sala d'exposicions)

SALES D'EXPOSICIONS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
Total

N exposicions 8 8 16

N dies 227 181 408

N activitats entorn a les exposicions 6 4 10

N participants activitats 147 170 317

MOSTRES A D'ALTRES ESPAIS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
Total

N exposicions

N dies

N activitats entorn a les exposicions

N participants activitats

5. XERRADES, DEBATS, CONFERÈNCIES

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
TOTAL

N activitats diferents 13 11 24

N sessions 13 11 24

N assistents 170 385 555

6. ALTRES ACTIVITATS O SERVEIS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
TOTAL

Portes obertes

Altres
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7. CESSIÓ D'ESPAIS

7.1 SUPORT A ENTITATS

Total

Nombre entitats diferents 25

Classifiqueu-les segons:
Relació estable 

amb el centre

Relació 

puntual

14 9

Del territori
Àmbit de 

ciutat

21 4

Total

Nombre entitats amb espais d'ús exclusiu al centre 13

Regulars Puntuals Total
Sessions/vegades 

que n'han fet ús
Dies totals

Sol·licituds/peticions/acords de cessió

7.2 SUPORT A LA CREACIÓ

Total

Nombre entitats diferents 7

Nombre 

sol·licituds/peticions/acords
Música

Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats

Total 

sol·licituds

Residències (relació habitual amb 

el centre)
5 5

Assajos (relació puntual amb el 

centre)
2 2

Total 2 5 7

Sessions/vegades que n'han fet 

ús
Música

Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats

Total 

sol·licituds

Residències 236 236

Assajos 12 12

Total 12 236 248

Nombre dies * Música
Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats
Total vegades

Residències 236 236

Assajos 12 12

Total 12 236 248

* Nombre aproximat de dies d'ús encara que no siguin de jornada completa

N contraprestracions Econòmica Activitat

Residències 5

Assajos 1

Total 1 5

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup
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7.3 USOS PER PART D'INSTITUCIONS I ALTRES ORGANISMES MUNICIPALS

Total

Nombre entitats diferents 2

Classifiqueu-les segons: Del districte

1

Regulars Puntuals

1 1

Total

16

9

9

7.4 LLOGUERS

Total

Nombre entitats diferents 54

Classifiqueu-les segons:
Sense ànim 

lucre

Particulars i 

empreses

40 14

Total

180

237

237

Classifiqueu-los segons:
Activitat 

cultural

Activitat no 

cultural

36 18ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Lloguers:

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Dies totals

De la resta d'ajuntament o 

d'altres institucions
ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

1

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

Dies totals


