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1.- INTRODUCCIÓ 

Amb aquesta memòria es vol fer un recull de totes les activitats realitzades l’any 2019 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 enfortir-ne la 

qualitat, i seguint l’objectiu de potenciar i enfortir la cultura popular i tradicional al Districte de 

Gràcia. 

Cal destacar que, inicialment al 2019 es van fer dues memòries: 

- 1r trimestre del 2020: corresponent a una pròrroga extraordinària del conveni 2015 – 

2018 

- Abril – desembre 2020: corresponent al nou conveni (2019 – 2022) 

 

Aquesta dos documents s’han unificat i convertit en la present memòria de cara a la celebració 

del Consell Rector 2019 de La Violeta de Gràcia. 
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2.- ACTIVITATS 

2.1.- MATINALS INFANTILS 

Amb la programació de les matinals infantils de La Violeta perseguim els següents objectius: 

- Difondre la cultura popular i tradicional catalana entre el públic infantil. 

- Donar a conèixer les diferents tipologies d’espectacles infantils relacionats amb la 

cultura popular i potenciar-los. 

- Mantenir i ampliar el nombre d’assistents. 

- Atraure al públic infantil cap a l’àmbit de la cultura popular, aconseguint que participin 

a d’altres activitats programades al centre. 

Per assolir-los, treballem 3 línies programàtiques diferents: 

 TITELLES TRADICIONALS DE GUANT CATALÀ, de la mà de la Companyia de titelles 

Sebastià Vergés, programem mínim 9 espectacles l’any d’aquest format que estan 

relacionades o bé amb la festivitat del moment (Sant Jordi, Nadal, La Castanyada...) o 

bé amb contes populars i tradicionals catalans (els tres porquets, la caputxeta 

vermella, etc.). Es cobra una entrada de 4 € als assistents majors de 3 anys. 

 

 CONTA CONTES, espectacles de format més petit que compten amb la participació de 

diferents professionals i que, amb l’ajuda de diversos suports visuals i materials, 

expliquen històries tradicionals i populars. Se’n programen mínim 1 cada trimestre, i 

s’intenta que estiguin relacionades amb la festivitat tradicional del moment. Es cobra 

una entrada de 3 € als assistents majors de 3 anys. 

 

 ALTRES FORMATS, es tracta d’espectacles de gran format, més espectaculars i 

impactants que la resta que, en conseqüència, requereixen majors recursos. Com a 

mínim es pretén programar-ne 1 a l’any. Es cobra una entrada de 4-5 € als assistents 

majors de 3 anys. 

 

Durant el 2019 s’han programat 16 matinals infantils: 

1) Pinotxo  

El diumenge 13 de gener vam gaudir d’una nova Matinal Infantil amb l’espectacle de 

titelles Pinotxo 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 i el 

Pepitu campanar a la funció. L’espectacle va presentar un vocabulari ric, una 

escenografia espectacular i una acurada posada en escena. Tota la mainada que va 

assistir a la funció s’ho va passar d’allò més bé. 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 4 

 

 
 

 

2) Bruixeries  

Dins les activitats organitzades en motiu dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia el passat 

dissabte 26 de gener La Violeta va rebre la visita dels amics de la companyia 

mallorquina Teresetes Migjorn, ens van presentar l’obra “Bruixeries”. Una rondalla 

fantàstica a l’estil tradicional del teatre clàssic de teresetes. Una bruixa, un bruixot i un 

divertit fantasma que  ens van presentar gags i efectes màgics i còmics a balquena, a 

l’antiga manera dels titelles de guant. Tota la mainada present a la sala va gaudir amb 

aquesta funció. 

 
 

3) Les aventures de la Laia i l’Agustinet 

El passat diumenge 10 de febrer La Violeta va presentar una nova aventura del nostre 

amic l’Agustinet amb la participació del Pepitu Campanar, un conte especialment 

pensat per als més petits. La Laia es queda a dormir a casa l’avi Vicenç, però hi ha algú 

a qui no li agrada la seva visita, i es disfressa de fantasma amb la intenció de fer-li por. 

Gràcies a l’Agustinet i a l’ajuda del públic, el fals fantasma va ser desemmascarat. 
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4) Els tres porquets  

El diumenge 24 de febrer La Violeta va presentar una nova matinal a càrrec de la 

Companyia Titelles Vergés. La sala d’actes va quedar petita per acollir el nombrós 

públic que volia gaudir de l’adaptació per a titelles del conegut conte popular Els tres 

porquets, especialment pensat per als més petits, en una versió actualitzada, divertida 

i molt dinàmica. L’obra va ser fidel al conte tradicional, tot i que ens va sorprendre 

amb un final inesperat. En aquesta obra es treballen els valors de la feina ben feta, 

l’esforç personal, la solidaritat i l’amistat. 

 

5) El restaurant de l’Agustinet  

El diumenge 17 de març vam gaudir d’una nova matinal infantil amb l’espectacle de 

titelles El restaurant de l’Agustinet a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Un conte 

popular, especialment pensat per als més petits. Una funció divertida i molt dinàmica, 

on sempre hi ha la complicitat i la participació del públic. En aquesta obra es van 

treballar els valors de la feina ben feta, l’esforç personal, la solidaritat i l’amistat. Tota 

la mainada que va assistir a la funció s’ho va passar d’allò més bé. 

 

 
 

 

6) El cavaller, la princesa i el drac  

El passat diumenge 31 de març la companyia Titelles Vergés va presentar “El cavaller, 

la princesa i el drac”. Una adaptació titellaire de la llegenda popular de Sant Jordi. Una 

divertida versió de la coneguda llegenda catalana, però amb algun element nou de la 
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tradició d’altres països d’Europa on també tenen llegendes del cavaller Giorgi de 

Capadòcia. Tota la mainada que omplia la sala d’actes del centre s’ho va passar d’allò 

més bé. 

 

 
 

 

7) MúsicMusicandis 

El passat diumenge 14 d’abril La Violeta va acollir una nova matinal infantil de la mà de 

Pinyol Vila i Companyia, que va compartir amb nosaltres el conte MúsicMusicandis  un 

espectacle que barreja clown, música i contes.  

Un personatge molt entendridor que narrava les aventures del seu besavi a ritme de 

cançons i bon humor.  

Grans i petits varen gaudir d’una matinal molt entretinguda on volíem donar cabuda a 

un espai més familiar i transversal. 

 

 
 

8) Contes des del roser 

El 5 de maig la Companyia Narra la Rosa va presentar aquest espectacle bilingüe i 

inclusiu en el qual els infants varen poder descobrir la importància de compartir, 

estimar i entendre la diferència.  Aquesta companyia  centra els seus muntatges amb 

l’objectiu de transmetre valors a partir de la narració oral teatralitzada. Un espectacle 

ple de màgia que  va captivar a grans i  petits.  
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9) Exploradors de l’espai 

El 26 de maig la sala d’actes del centre va acollir una nova  edició del planetari 

digital de la mà d’Explora360. Una matinal molt especial per  recordar els 50 anys de 

l’arribada de l’home a Lluna, una aventura extraordinària que  va marcar l’inici de 

l’exploració espacial a astres llunyans. Una matinal sobre aquesta  fita històrica, , 

un conte  en 360º que ens  traslladà fins al  mateix  moment en què l’Astronauta 

Neil  Armstrong  va trepitjar la Lluna i digué les  famoses paraules: “Un petit pas per 

l’home, un gran pas per a la humanitat”. 

 
 

 

10) L’Agustinet sense por 

El 6 d’octubre la Companyia Titelles Vergés va presentar aquest espectacle , un conte 

popular especialment pensat per als més petits.  

L’Agustinet 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...  
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11) Bufar i fer ampolles 

El 27 d’octubre dins el 4t cicle d’humor als barris de Gràcia Gràcia riu! organitzat pels 

equipaments culturals de Gràcia, La Violeta va oferir l’espectacle Bufar i fer 

ampolles de la Companyia de Pallassos l’Arlequí. Ens van presentar una matinal molt 

especial i divertida on a més de riure, la mainada, va cantar, ballar i participar en jocs 

molt engrescadors. 

 

 

 

12) La Castanyera 

El 31 d’octubre dins els actes de celebració del 7è Aniversari de la reobertura de La 

Violeta la Companyia Titelles Vergés va presentar la funció La Castanyera. Al ritme de 

les cançons tradicionals de la tardor, els titelles ens van portar una entranyable i 

divertida aventura. A la castanyera li anava molt bé, ella estava contenta i cantava 

cançons, però un dia, veu que li ha desaparegut el sac de les castanyes… L’Agustinet va 

ajudar  a la castanyera a descobrir qui li amagava les castanyes. Aquesta actuació es va 

desenvolupar al carrer i va ser seguida per un nombrós públic. 

 

 
 

 

 

13) El somni de l’Agustinet 

El 10 de novembre la Companyia Titelles Vergés va presentar un conte popular, 

especialment pensat per als més petits.  Una divertida obra de titelles que rememorava 

en clau d’humor els Setges Napoleònics a la ciutat de Girona durant la Guerra del 

Francès. 
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14) La nostra amiga girafa 

El 16 de novembre Sonall, música per a nadons va presentar la funció “La nostra amiga 

girafa”. Una experiència musical i teatral que va fer viatjar els infants a través de 

l’imaginari dels animals per un món ple d’emocions. Una proposta musical i teatral que 

van gaudir tant als més petits com els més grans de la família. Aquest espectacle 

anava dirigit a nadons i infants petits de fins a cinc anys. Va ser el primer cop que 

presentàvem una matinal d’aquestes característiques i va tenir una bona acollida per 

part de les famílies 

 

 
 

15) La caputxeta i el follet 

El 24 de novembre la Companyia Titelles Vergés va presentar la funció “La caputxeta i 

el follet”. L’obra era fidel al conte tradicional, però introduïa alguns canvis molt divertits 

com la participació d'un follet a la funció i aspectes relacionats amb l’ecologia com el fet 

que els personatges de la funció reciclaven i tenien cura del medi ambient. 
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16) Un conte de Nadal 

El 15 de desembre la Companyia Titelles Vergés va presentar un conte popular de 

titelles d’arrel tradicional i ambientació nadalenca, molt divertit, on sempre va comptar 

amb 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 una sorpresa, els fa cagar 

el tió i després tots tres canten nadales. 

 

 

Les matinals infantils es programen el diumenges a les 12h. Se’n programen mínim dues al 

mes, exceptuant el trimestre d’estiu (juliol, agost i setembre), que no se’n programen.  

El segon trimestre de l’any (d’abril a maig), només programem dues matinals infantils, ja que 

hem detectat que és una època complicada pel fet que les famílies prefereixen fer activitats a 

l’aire lliure aprofitant el bon temps, és per això que aquest trimestre sempre és el que compta 

amb les assistències més baixes.  

A més, és important destacar que el centre últimament s’ha especialitzat en matinals de 

titelles i els espectacles de nou format encara no estan tant instaurats com el titella tradicional 

català que programem de manera habitual durant tot l’any. Tot i així,  seguim treballant per 

donar a conèixer  matinals de nou format i la matinal La nostra amiga girafa” va rebre una 

resposta molt positiva per part del públic, el que ens ha fet plantejar obrir un cicle de matinals 

especialitzades en nadons per tal d’augmentar l’oferta i arribar a més públic. 

Des de que es van començar a programar matinals infantils, que el nombre d’assistents va 

augmentant any rere any, fet que demostra que les propostes agraden i tenen molt bona 

acollida. 

 

408 

989 1150 1117 1119 
1352 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

MATINALS INFANTILS 
Comparativa d'assistents 

Nombre d'assistents



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 11 

 

2.2.- TALLERS 

Els objectius principals dels tallers de La Violeta són els següents: 

- Divulgar, impulsar i difondre la cultura catalana 

- Afavorir la creació d’activitats formatives relacionades amb la cultura popular. 

- Mantenir i ampliar el nombre d’assistents. 

- Atraure als inscrits cap a l’àmbit de la cultura popular, aconseguint que participin a 

d’altres activitats programades al centre. 

Aquests objectius, alhora, són compartits  per altres inquietuds que manifesten les nostres 

usuàries, fet que ens obliga a obrir el ventall de temes tractats en els nostres tallers. Pel fet de 

tractar-se d’un projecte obert i  viu, intentem donar cabuda a totes les propostes i noves 

necessitats o canvis que detectem en el nostre entorn. Els tallers volen ser , també, un espai 

integrador adreçat a usuàries de totes les edats on es potenciïn els valors com la cooperació, la 

participació i la cordialitat.  

Per assolir aquests objectius, els tallers es programen en diferents formats, tenint en compte 

les necessitats de cada proposta i la seva acollida: 

 TALLERS ANUALS, amb inici a l’octubre i finalització al juny de l’any següent.  

 TALLERS TRIMESTRALS, a la tardor (d’octubre a desembre), a l’hivern (de gener a 

març) i a la primavera (d’abril a juny). 

 TALLERS INTERGENERACIONALS, aprofitant que a La Violeta hi resideix un Espai de 

Gent Gran es programen tallers on el 50% de les places són pels usuaris de l’Espai de 

Gent Gran, i l’altre 50% pel públic adult en general. Aquests tallers poden ser anuals o 

trimestrals, segons el tipus de proposta. 

D’abril a desembre del  2019 s’han programat  14 propostes de  tallers de diverses temàtiques, 

dels quals se n’han tirat endavant  9 formant un total de 29 grups: 

 Música: 

1) Percussió – Tabals 

Taller anual destinat a infants de 4 a 8 anys.   

Curs 2018 – 2019: Va començar a l’octubre de 2018 i ha finalitzat al juny 

d’enguany. Ha comptat amb un total de 15 inscripcions i s’han format 2 grups 

(Grup 1: dimarts de 18 a 19 hores; Grup 2: dimecres de 18 a 19h). 

Curs 2019 – 2020: Ha començat  aquest octubre i finalitzarà al juny del 2020. 

De moment compta amb 8 inscripcions i s’ha format  1 grup (dimarts de 18 a 

19h), però es pretén ampliar el nombre d’inscrits de cara els propers 

trimestres. 
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Descripció del taller: Apropament al món de la percussió. A partir d'activitats 

lúdiques i educatives ens  hem introduït en els fonaments de la lectura rítmica i 

de la pràctica del tabal, instrument bàsic en les colles de diables i en la cultura 

catalana en general.  

Aquest taller té lloc al buc gran de La Violeta, i al final de cada trimestre fem 

una petita cercavila pel carrer Maspons perquè els infants assistents puguin 

experimentar el tocar en públic i demostrar tot el que han après. 

 

2) Música amb infants petits 

Taller trimestral compartit entre infants (de 0 a 3 anys) i adults.  

1r trimestre: Durant el primer trimestre ha comptat amb 39 parelles (infant i 

adult). 

2n Trimestre: Durant el segon trimestre  el taller ha estat  seguit per un total 

de  49 parelles (infant i adult) . 

4t trimestre: Durant el quart trimestre ha estat seguit per  50 parelles. 

Cada trimestre s’han format cinc grups (Grup 1: dilluns de 17 a 18 hores; Grup 

2: dilluns de 18 a 19 hores; Grup 3: dimecres de 16 a 17 hores; Grup 4: 

dimecres de 17 a 18 hores; Grup 5: dimecres de 18 a 19 hores), exceptuant el 

primer trimestre, que només es van tirar endavant 4 grups (el grup 3 no va 

obtenir suficients inscripcions). 

El Grup 3 està format per infants de 2 a 12 mesos, i la resta de grups per 

infants d’1 a 3 anys. 

Descripció del taller: En aquest taller, es treballa perquè la música sigui el 

centre d'un conjunt d'activitats que els mateixos infants reclamin, i on es creïn 

espais de silenci i d'exploració sonora on les famílies tinguin un protagonisme 

rellevant, tot facilitant els recursos musicals per a establir una continuïtat a 

casa. 

Aquest taller es duu a terme a la sala pissarra de La Violeta. 
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3) Toca la gralla, iniciació i perfeccionament. 

Taller trimestral per a destinataris majors de 16 anys.  Al primer i segon 

trimestre no s’han assolit prou inscripcions per poder tirar el taller endavant, 

però al quart trimestre sí que s’ha pogut tirar endavant formant un grup 

(dimarts de 19 a 20h). 

Descripció del taller: La majoria de gent coneix la gralla, i molts la coneixen 

gràcies al món casteller.  La gralla és actualment un instrument molt popular a 

Catalunya, i és considerat com un dels instruments tradicionals del país. En 

aquest taller coneixerem molts aspectes diferents d’aquest instrument, i ens 

iniciarem en la seva pràctica. 

Aquest taller es desenvolupa al buc d’assaig petit. 

4) Iniciació a la cançó improvisada (Glosa) 

Taller trimestral per a destinataris majors de 16 anys.  Aquest any no s’han 

assolit prou inscripcions per poder tirar el taller endavant cap trimestre. 

5) Ballem! Ball per la mainada 

Taller trimestral destinat a infants de 4 a 6 anys. L’hem programat per primera 

vegada al quart trimestre (és una novetat del curs 2019 – 2020), i ha comptat 

amb 8 inscripcions que ha suposat la creació del grup (dijous de 17:30 a 

18:30h). 

Descripció del taller:  En aquest taller es treballarà el ball amb músiques 

populars entre la mainada com ara la cançó de les “sabates vermelles”,  les 

cançons del grup musical “El pot petit”, les cançons del “Club Súper 3”, etc. 

Cançons molt conegudes pels infants perquè són utilitzades habitualment a les 

escoles i llars d’infants. Durant les sessions del taller, per tal d’afavorir la 

psicomotricitat dels infants, introduirem objectes com ara, les cintes, similars a 

les que s’utilitzen a la gimnàstica rítmica, pilotes d’esponja de diferents mides, 

ventalls japonesos, fulards de seda, etc. 

Aquest taller té lloc a la sala d’actes. 

6) Ball a La Violeta 

 

Taller trimestral destinat a nens i nenes de 7 a 10 anys.  L’hem programat per 

primera vegada al quart trimestre (és una novetat del curs 2019 – 2020) però 

no hem assolit prou inscripcions per poder-lo tirar endavant. 
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7) Danses tradicionals dels Països catalans 

 

Taller trimestral adreçat a persones adultes. L’hem programat per primera 

vegada al quart trimestre (és una novetat del curs 2019 – 2020) però no hem 

assolit prou inscripcions per poder-lo tirar endavant. 

 

8) Toca la simbomba per Nadal 

 

Taller trimestral adreçat a persones adultes. L’hem programat per primera 

vegada a la tardor del 2019 (novetat) per fer-lo coincidir amb l’època prèvia al 

Nadal, però no hem assolit el mínim d’inscripcions per poder desenvolupar-lo. 

Es tractava d’un taller per aprendre a construir una simbomba i adquirir els 

coneixements bàsics per fer-la sonar. Si hi ha un instrument propi de les festes 

de Nadal és la simbomba. De fet, en algunes zones és un instrument tan 

exclusiu d’aquestes festes que difícilment se’n veuen si no és en cantades de 

nadales i de cançons típicament nadalenques. 

Ens hauria agradat poder dur a terme tots els tallers proposats en aquesta secció, la 

secció relativa a la música és l’aposta principal del centre en el desenvolupament 

d’activitats per ser la música en general una part fonamental de la cultura popular i les 

tradicions. Però lamentablement no ha estat així per manca d’inscripcions en els 

següents tallers:   

Iniciació a la cançó improvisada – Glosa i  Toca la simbomba per Nadal ,taller que era 

una novetat del trimestre.  

El Ball a La Violeta, que també era una novetat del trimestre adreçada als infants. En 

aquest taller proposàvem una introducció al ball seguint senzilles coreografies, fàcils 

d’aprendre, amb música actual coneguda per la mainada.  El ball proporciona a les 

nenes i nens adquirir control corporal, força i equilibri. I facilitar la relació amb la resta 

d’infants.  

I finalment Danses tradicionals dels Països Catalans. Aquest taller volia facilitar el 

coneixement i la pràctica inicial de les danses tradicionals dels Països Catalans es 

donava a conèixer d’una forma lúdica i participativa la immensa riquesa de danses del 

nostre patrimoni cultural. La tallerista proposava una sèrie d’exercicis per iniciar-se en 

la pràctica de les diverses danses tradicionals com ara les jotes, els balls de gitanes, el 

ball de bastons, el ball de bot, els balls parlats, les sardanes, etc. 

En general el segon trimestre ha estat fluix en la resta de tallers realitzats, s’hauria de 

potenciar l’interès dels usuaris per aquests tallers buscant els punts atractius i donant-

los a conèixer en la difusió. De cara a la tardor, les inscripcions han tornat a 

augmentar. 
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Per altra banda també s’ha de destacar que el taller de Música amb infants petits 

continua registrant una plena ocupació i és una activitat que desperta molt d’interès 

entre els usuaris amb fills menuts perquè el barri disposa de poca oferta d’activitats 

per a infants de dos mesos a tres anys. Un punt important a potenciar globalment a 

tots els tallers del centre és la exclusivitat, la manera de presentar una oferta 

d’activitats diferenciada de la resta que es puguin trobar al barri. 

 

 Benestar i salut: 

9) Ashtanga Vinyasa (Ioga) 

Taller anual destinat a adults.  

Curs 2018 – 2019: Va començar a l’octubre del 2018 i ha finalitzat aquest mes 

de juny. Ha estat seguit per un total de 30 usuàries dividides en tres grups 

(Grup 1: dilluns de 20 a 21:15 hores, Grup 2: dimarts de 19 a 20:15 hores; Grup 

3: dimarts de 20:30 a 21:45 hores). 

Curs 2019 – 2020: Ha començat l’octubre d’enguany i finalitzarà al juny del 

2020. Compta amb 18 inscripcions i s’han format 2 grups (Grup 1: dilluns de 20 

a 21:15 hores, Grup 2: dimarts de 19 a 20:15 hores) 

Descripció del taller: L'Ashtanga vinyasa es distingeix per ser un ioga més 

dinàmic, ja que es practiquen una sèrie de postures, asanes, encadenades amb 

el vinyasa, moviment amb respiració. És un ioga que va ser popularitzat per 

K.Pattabhi Jois i té base filosòfica als Yoga sutres de Patanjali. Les postures 

creen certs estats mentals i energètics; el vinyasa prepara el cos per a la 

pròxima postura i integra l'energia generada. Durant la pràctica es treballa 

tenint molt present la consciència del propi cos, la respiració i la visió, el 

drishti. El cos no només s'enforteix, es flexibilitza i sana, sinó que la pràctica 

continuada aporta calma, reafirmació i claredat mental, així com equilibri 

emocional. 

Aquest taller es desenvolupa a la sala pissarra de La Violeta. 

Aquest taller ha presentat una disminució d’usuaris respecte l’any passat i ha 

comportat la pèrdua d’un grup. Aquest fet ha estat una mica buscat des de la gestió de 

La Violeta, ja que es pretén acabar amb aquest taller per tal d’especialitzar-nos 

totalment en l’oferta de tallers relacionats amb la cultura popular. 

 

 Art: 

10) Mandales 

Taller intergeneracional compartit amb l’Espai de Gent Gran La Violeta. 
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Només s’Ha programar al 1r trimestre, i ha comptat amb 5 inscripcions, 

formant un grup. 

Al finalitzar el taller les creacions fetes per les usuàries es van exposar al 

vestíbul d’exposicions de La Violeta (com s’explica a l’apartat 2.3.1 d’aquesta 

memòria). 

Descripció del taller: Aquest taller pretenem obrir camins cap a la reflexió 

sobre el món i sobre un mateix. N'hi ha de diferents orígens i són ideals per a la 

meditació. Pintar un mandala ens pot informar, entre altres coses, dels nostres 

estats d'ànim i de les nostres inquietuds. Defineixen mandala com paraula 

sànscrita el significat literal del qual és cercle, és una representació simbòlica i 

arquetípica de l’univers segons l’antiga cosmologia budista. Resta constituïda 

per un conjunt de figures i formes geomètriques concèntriques; representa les 

característiques més importants de l’univers i dels seus continguts. El seu 

principal objectiu és fomentar la concentració de la energia en un sol punt 

durant la meditació. 

Aquesta activitat es desenvolupa a la sala pissarra de La Violeta. 

 

11) Expressió Plàstica i Cultura Popular 

Taller anual destinat a infants de 4 a 10 anys.   

Curs 2018 – 2019: Va començar a l’octubre de 2018 i ha finalitzat al juny 

d’enguany. Ha estat seguit per un total de 19 usuàries dividides en dos grups 

(Grup 1: dimecres de 17:30 a 18:45h; Grup 2: dijous de 17:30 a 18:45h). 

Curs 2019 – 2020: Ha començat aquest octubre, i acabarà al juny de 2020. De 

moment compta amb 9 inscripcions que formen un grup (dimecres de 17:30 a 

18:30h). 

Descripció del taller: En aquest taller es proposen idees inspirades en la 

cultura i les festes de la tradició popular catalana. A cada sessió els infants han 

experimentat amb tècniques i recursos variats: llapis, retoladors, ceres, 

aquarel·la, pastells, gouache, paper maixé, fang, etc. tot desenvolupant la seva 

creativitat. 

Aquesta activitat es desenvolupa al taller de La Violeta. 
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12) Dibuix i pintura per adults 

Taller trimestral destinat a adults.  S’ha programat per primera vegada al segon 

trimestre del 2019. 

2n. Trimestre: Durant el segon trimestre ha estat seguit per un total de 9 

usuàries,. 

4t. Trimestre: Durant el quart trimestre ha comptat amb 10 inscripcions.  

En tots dos trimestres  s’ha format un grup (dijous de 16:15 a 17:30 hores). 

Descripció del taller: Llapis, carbonet, retoladors, tinta xina, guaix, aquarel·la, 

acrílic... tècniques aptes per a tots els nivells. Al taller hem treballat en format 

de sobretaula i hem après fent exercicis de gerros, objectes, fotografies i 

làmines de diferents autors. 

Aquest taller s’ha dut a terme a  la sala de juntes de La Violeta. 

 

En aquesta secció els dos tallers han funcionat bé però cal destacar que al taller 

d’Expressió Plàstica i Cultura Popular s’ha produït la pèrdua d’un grup respecte al curs 

anterior. Aquest taller presenta un desgast caldria trobar la manera de despertar  de 

nou l’interès en aquesta activitat. Per contra el taller de Dibuix i pintura per a persones 

adultes ha estat un èxit de participació per part dels usuaris.  

En aquest sentit caldria reflexionar perquè realitzant la mateixa difusió per a tots els 

tallers del centre n’hi ha uns que funcionen molt bé i d’altres que no desperten el 

mateix interès entre les veïnes i veïns. 

Patrimoni natural 

13) Fem menjadores pels ocells 

Taller trimestral per a infants de 6 a 10 anys.  Aquest any no s’han assolit prou 

inscripcions per poder tirar el taller endavant cap trimestre. 
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Aquest taller és una novetat del curs passat, és un intent per obrir una 

temàtica nova, tallers relacionats amb el medi ambient i patrimoni natural, que 

es vol desenvolupar en el centre. És un taller per aprendre a fer caixes niu i 

menjadores per als petits ocells que conviuen amb nosaltres. Principalment es 

tracta d’utilitzar materials reciclats que podem trobar per casa, al carrer o al 

bosc i convertir-los en una menjadora o caixa niu. Ara com ara, no ha estat 

possible però la intenció és tornar-lo a programar al següent trimestre. Caldria 

pensar una forma més concreta de promocionar aquest taller i potser establir 

un grup d’edat més acurat al qual va dirigit perquè curiosament hem rebut 

moltes més preguntes relacionades amb ell per part de persones adultes que 

no pas de pares i mares perquè el facin els seus fills. 

 Arts escèniques: 

14) Iniciació al món del teatre, formació d’actors 

Taller anual adreçat a persones adultes majors de 18 anys.  

Curs 2018 – 2019 : Va començar l’octubre del 2018 i ha finalitzat aquest mes 

de juny i l’han seguit un total de 14 persones . 

Curs 2019 – 2020: S’ha iniciat a l’octubre d’enguany i finalitzarà al juny de 

2020. De moment compta amb 12 persones inscrites, amb opció de que el 

nombre s’ampliï al llarg del curs. 

En tots dos casos s’ha format un grup (dimecres de 20:30 a 22:30 hores). 

Descripció del taller: En aquest taller treballarem les tècniques bàsiques del 

teatre, cos, veu, moviment, l’escolta, etc. Treball en equip, assignació de 

funcions dins de l'equip, desenvolupar la confiança i la complicitat amb un 

mateix i amb els altres, perdre la por al ridícul, utilitzar la paraula en públic, 

control del cos dins l'espai, expressió des de les emocions, donar sortida a la 

pròpia creativitat. Idear, desenvolupar, executar en un projecte. 

Aquest taller s’ha desenvolupat a la sala d’actes de La Violeta. 

 

 Llengües: 

15) Anglès per a viatjar 

Taller anual intergeneracional compartit amb l’Espai de Gent Gran de La 

Violeta. 

Curs 2018 – 2019:  Va començar l’octubre del 2018 i ha finalitzat aquest mes 

de juny. Ha estat seguit per un total de 12 usuàries  
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Curs 2019 – 2020: Ha començat l’octubre d’enguany i finalitzarà al juny de 

2020. Compta amb 12 inscripcions. 

En tots dos casos s’ha creat un grup (dijous de 17:30 a 19 hores).  

Descripció del taller: Aquest curs estava destinat a persones que ja tenen certs 

coneixements de l’idioma i, sense aprofundir dins la gramàtica, volen conèixer 

l´anglès per a viatjar.  Orientat a situacions quotidianes. 

Aquest taller s’ha omplert del tot i desperta molt interès entre els usuaris del 

centre. Seria interessant reflexionar sobre la possibilitat d’obrir un altre grup 

de cara al curs vinent i diferenciar els usuaris per nivell. 

Durant el  2019, hem tingut un total de 432 inscripcions. Les inscripcions augmenten any rere 

any, pel que es demostra que les propostes agraden i tenen bona acollida. 

 

 

Les valoracions que han fet les nostres usuàries de la seva participació en aquests tallers en 

general ha estat molt positiva, manifesten que és una experiència molt enriquidora i amb bons 

resultats tan pel que fa als continguts com a l’organització dels mateixos per part del centre, 

tal i com es pot observar a les enquestes de satisfacció adjuntades com a annex d’aquesta 

memòria. 

  

73 

228 

312 

397 
415 

432 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

TALLERS 
Comparativa inscripcions 
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2.3.- EXPOSICIONS I XERRADES 

2.3.1.- Exposicions 

Les exposicions de La Violeta pretenen assolir els següents objectius: 

- Difondre la cultura popular i tradicional catalana. 

- Acollir propostes de cultura de diferents àmbits i procedència. 

- Canalitzar les propostes externes d’exposicions. 

- Donar a conèixer a les colles de cultura popular de Gràcia i les entitats residents de La 

Violeta. 

Per planificar les exposicions programades, treballem dues línies diferents: 

 EXPOSICIONS DE PROGRAMACIÓ PRÒPIA, oferint propostes relacionades amb la 

festivitat de l’època i/o amb la temàtica treballada a l’equipament en aquell moment. 

 ACOLLIDA D’EXPOSICIONS, oferint l’espai i programant exposicions de diferents 

àmbits culturals i socials relacionats amb el centre i/o amb el territori. 

Durant el  2019 s’han dut a terme les 15 exposicions que es detallen a continuació: 

1) Exposició del pessebre de La Violeta, un pessebre menys convencional (del 10 de 

desembre al 20 de gener) 

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, des del 2016 La Violeta 

exposa aquest Nadal un pessebre d’uns vuit metres quadrats, elaborat amb figures i 

complements diversos d’aquesta joguetera.  

Aquesta exposició forma part de les activitats del Cicle de Nadal de La Violeta (com 

s’explica al punt 2.5 del present document) i  s’amplia cada any. 

 

2) Exposició “Un món de mil dimonis” (del 22 de gener al 28 de febrer) 

El passat 24 de febrer es va presentar a La Violeta una part de l’exposició “Un món de 

mil dimonis”, concretament la primera part titulada “Mallorca, terra de dimonis” a 

càrrec de Francesc Alemany Sureda, antropòleg, estudiós de les representacions 

mallorquines del dimoni. El projecte de la Casa Pare Ginard, amplia el seu treball de 
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donar a conèixer els dimonis, fent una recerca de les figures dimonieres que puguin 

ser equivalents als dimonis mallorquins. L’exposició tracta de constatar la seva 

expressió universal i ancestral. La resta de l’exposició es podia visitar a L’Orfeó 

Gracienc i al Centre Artesà Tradicionàrius. 

Aquesta exposició forma part de les activitats relacionades amb Els Foguerons de Sa 

Pobla a Gràcia, com s’explica al punt 2.5 d’aquesta memòria. 

 

3) Exposició: “Gegants de paper” (del 4 al 30 de març) 

L’exposició ens presenta una mostra de dibuixos on els protagonistes són els gegants, 

sorgits de la mà de grans il·lustradors. Aquesta exposició és un petit homenatge a tots 

aquells dibuixants, caricaturistes, ninotaires i il·lustradors, que van deixar la seva 

empremta humorística gegantera reproduïda a diversos mitjans de comunicació de 

finals del segle XIX i principi del segle XX. Publicacions  com els setmanaris de La 

Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, La Tomasa i el Cu-Cut, on el tema dels 

gegants s’aprofitava per criticar i ironitzar sobre la vida, social, cultural i els polítics del 

moment. La mostra inclou alguns dibuixos de gegants que representen polítics de 

l’època, un alcalde Barcelona vestit de guàrdia civil, gegants amb la indumentària de 

jugador del Barça o vestits de tenista, militar, o gegants que s’identificaven amb els 

aliats de la Primera Guerra Mundial, francesos i anglesos, protestes dels gegants, el 

nan CuCut, processons de Corpus satíriques del temps de la primera República 

espanyola, o bé el fundador de la Lliga Regionalista, en Francesc Cambó, rebent els 

gegants a les portes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4) Pompeu Fabra. Una llengua completa (del 2 al 14 d’abril) 

Aquesta exposició presenta l’aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran 

arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l’impuls a la llengua que 

va suposar el seu treball. És una exposició itinerant creada per la Direcció General de 

Política Lingüística i gestionada pels serveis territorials de Cultura i el Consorci per a la 

Normalització Lingüística. El dijous 4 d’abril, en Joan Josep Isern, crític literari, escriptor 

i professor de Català, va fer la presentació de l’exposició. 

Aquesta exposició es va programar a l’abril, dins dels cicle d’activitats de Sant Jordi a 

La Violeta. 

 

 
 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 22 

 

5) Psicologia a través de les Mandales (16 a 30 d’abril) 

Mostra de les mandales realitzades al taller intergeneracional de Mandales de La 

Violeta de Gràcia que es va fer durant el primer trimestre d’enguany. Les mandales són 

representacions simbòliques de l’univers segons l’antiga cosmologia budista. 

Constituïdes a partir de formes geomètriques concèntriques, amb l’objectiu de 

fomentar la concentració de la energia en un sol punt durant la meditació i l’estat 

anímic de l’ésser humà. 

 

 
 

6) VII Concurs de Fotografia Gràcia Solidària. Mirades Solidàries (3 a 15 de maig) 

Gràcia Solidària, és una entitat formada per 16 ONGs arrelades al barri, que treballen 

per fer un món més just. Amb la seva tasca internacional fan arribar serveis bàsics 

d'educació i salut. També treballen per acollir als nouvinguts, dotar de recursos a 

persones en situació vulnerable, sensibilitzar a la població i implicar a les 

administracions en el suport a projectes solidaris. Aquesta exposició fotogràfica ens 

dona a conèixer els projectes de cooperació internacional de les organitzacions que 

formen part de Gràcia Solidària i de la seva tasca diària i necessària. 

 

7) Escolta al Llop (17 a 31 de maig 2019) 

Fotografies en blanc i negra amb frases dels  indis nord-americans, i fotografies en 

color amb frases reivindicatives. Mireu als ulls del llop, llegiu la frase i reflexioneu, 

penseu en el que us diu el llop. 

El divendres 17 de maig, en Lluís Morera, Avi Llop, va fer la presentació de l’exposició. 
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8) Del Terra a la Paret (2 a 30 de juny 2019) 

Exposició a càrrec de Laura Herraiz Bianchi. Mosaics hidràulics i altres paviments 

gravats sobre paper i acrílic sobre fusta i tela. Mostra de reproduccions de paviments 

que, per un motiu o un altre, han esdevingut una font d'inspiració. Amb el gravat, el 

repte ha estat trobar la tècnica més adequada per a confeccionar-los seguint un procés 

de creació artesanal del color, de la matriu i de l'estampació. El treball sobre les petites 

peces de fusta ha permès experimentar amb la composició i ha donat lloc a la sèrie 

"Tòtems". Finalment la pintura sobre tela ha portat a crear la sèrie "Catifes.” 

 

 
 

9) Fills del desert (2 de Juliol 2019 a 30 de Juliol 2019) 

Exposició organitzada per l’entitat resident Gràcia amb el Sàhara dins dels diferents 

actes de rebuda dels infants sahrauís que venen a passar l’estiu a la Vila de Gràcia. 

L’exposició reflecteix els anys d’agermanament del Districte de Gràcia amb la daira de 

Guelta, del campament de refugiats sahrauís d’Aiún. Aquesta exposició, ens ofereix la 

possibilitat de poder conèixer la vida diària dels nens que venen a passar l’estiu a la 

Vila de Gràcia. 

 

10) Més de 35 anys de versots a Gràcia (2 d’Agost a 21 d’Agost) 

Aquesta exposició és la primera creada i produïda en la seva totalitat per La Violeta. 

L’exposició recull 36 anys de versots a Gràcia, versots escrits i recitats per la Festa 

Major de Gràcia, i ens ofereix la possibilitat de poder conèixer com els versos 

reflecteixen els fets quotidians i històrics de la ciutat de Barcelona i de la Vila de Gràcia 

al llarg d’aquests anys.  

 

11) Fe, Pàtria i Amor. La història dels primers 150 anys del Centre Moral i Instructiu de 

Gràcia. (2 de setembre 2019 a 28 de setembre 2019) 

Exposició inclosa dins dels actes de la 9a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 

2019 a Gràcia. L’exposició ens mostra la història dels 150 anys del Centre Moral i 

Instructiu de Gràcia i ens ofereix la possibilitat de poder conèixer una de les entitats 

històriques de la Vila.  
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12) Persianes de Gràcia. L’art a les sales del carrer amb mirada danesa, by Claus Jensen 

(1 d’Octubre 2019 a 1 d’Octubre 2019) 

En Claus Jensen va arribar a La Violeta amb una proposta molt interessant, i 

conjuntament vam organitzar aquesta exposició (que s’ha inaugurat per primera 

vegada a La Violeta).  

L’exposició  és una mostra dels centenars de persianes que, en Claus Jensen, danès 

enamorat de Gràcia, ha fotografiat a la Vila durant anys. Les fotografies segueixen un 

ordre  temàtic, que clarifica les diferències i similituds que trobem entre les diferents 

obres. 

La presentació va tenir lloc el dia 1 d’octubre a la sala d’actes, i l’exposició va tenir 

força èxit donat que molts dels visitants buscaven la ubicació de les persianes a la Vila. 

 

 
 

13) Francisca Rius i Sanuy dibuixos i estilitzacions. (5 de Novembre 2019 a 29 de 

Novembre 2019) 

Conjuntament amb la família de Francisca Rius, des de La Violeta es va organitzar i 

produir aquesta exposició que mostra un recull dels dibuixos i estilitzacions de  la 

Francisca Rius, dona i pintora (en la seva joventut) que va viure a Gràcia gran part de la 

seva vida, i que apareix al llibre “Dones de pes. 18 vides de Gràcia 1835-2015”.  

La presentació de l’exposició va tenir lloc el dia 5 de novembre al mateix espai 

d’exposició. 

L’exposició va tenir molt bona acollida i molts dels usuaris desconeixien la obra i la 

relació de la Francisca Rius amb la Vila. 
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14) El Pessebre de La Violeta, un pessebre poc convencional (10 de Desembre 2019 a 2 

de Febrer 2020) 

Gràcies a la implicació i a la constància d’en Josep Maria Contel, del Taller d’Història de 

Gràcia, a La Violeta podem comptar, any rere any, amb un pessebre referent a la Vila i 

molt original. 

L’exposició consisteix en un pessebre de 10 m2 (cada any s’amplia) formada per 

figures i complements de l’empresa de joguines Playmobil, convenientment modificats 

per tal d’adaptar-les per al pessebre.  

La presentació va tenir lloc el dia 10 de desembre al mateix espai d’exposició. 

Aquest any el Pessebre ha crescut fins a 10 m quadrats i s’ha consolidat com una de les 

activitats del Nadal a la Vila, rebent un gran nombre de visitants dia rere dia. 

Per tal de seguir les tradicions, aquest any no em retirat el pessebre fins el 2 de febrer, 

dia de La Candelera. Ho mantindrem els propers anys. 

 

 
 

15) El Pessebre vivent de la Torre del Suro vist per Xavier Malet (10 de Desembre 2019 a 

2 de Febrer 2020) 

Aquesta exposició ha complementat al pessebre de La Violeta. 

L’exposició consisteix en un recull fotogràfic del pessebre vivent realitzat pel Taller 

Escola Sant Camil. L’autor de les fotografies ens mostra aquesta activitat des del seu 

punt de vista, sorprès per la determinació i l’esperit dels participants en la realització 

d’aquest pessebre.    

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. 

Les 7 presentacions d’exposicions que s’han dut a terme aquests mesos  han comptat amb un 

total de 136 assistents. 
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2.3.2.- Xerrades 

La programació de xerrades a La violeta, busca assolir diferents objectius: 

- Difondre la cultura popular i tradicional de tot el territori. 

- Donar a conèixer les colles de cultura popular i d’altres entitats tradicionals de La Vila 

de Gràcia. 

- Augmentar el nombre d’assistents. 

- Consolidar les xerrades com una activitat referent 

Segons la temàtica escollida, les propostes podran tenir diferents formats: xerrada, taula 

rodona, debat, sopar tertúlia, etc. 

Aquest any, s’ha dut a terme un total de 18 propostes que s’ han convertit en un total de 22 

sessions: 

1) Xerrada: “Un món de mil dimonis”  

El passat 25 de febrer La Violeta va oferir la xerrada “Un món de mil dimonis” a càrrec de 

Francesc Alemany Sureda, antropòleg, estudiós de les representacions mallorquines del 

dimoni, dins del projecte dedicat als dimonis de la Casa Pare Ginard,  ens va explicar les 

semblances entre els dimonis mallorquins i altres expressions culturals que es donen arreu 

del món. 

Aquesta xerrada forma part de les activitats relacionades amb Els Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia, com s’explica al punt 2.5 d’aquesta memòria. 

 

2) Taula rodona: “Diables, el foc a la festa”  

El 10 de febrer la Violeta va acollir la taula rodona sobre l’actualitat del món dels diables a 

Catalunya. La trobada va comptar amb la participació de Jordi Ullate, President de la 

Coordinadora de Colles de Diables i Bestiari de Foc de Barcelona; Cristina Velasco, 

Presidenta de la Federació de Diables Ciutat de Barcelona; i Félix Mach, President de la 

Coordinadora de Balls de Diables de Catalunya. El ball de diables és una tradició arrelada 

inicialment a Catalunya, i posteriorment al País Valencià i a les Illes Balears. La seva 

participació en les cercaviles, en les processons i en els correfocs s’han convertit en una 

part essencial de les festes majors de molts pobles i ciutats. Una gran part dels assistents 

van intervenir al torn de paraula final, principalment plantejant qüestions sobre la 

seguretat als correfocs i sobre els elements pirotècnics utilitzats habitualment per les 

colles de diables. 

 

3) Xerrada: “Les primeres imatges de la mare de Déu a la Península Ibèrica”  
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El dijous 7 de març La Violeta va acollir la xerrada “Les primeres imatges de la Mare de Déu 

a la península Ibèrica” a càrrec d’Anna Sala, professora universitària. Ens va exposar 

diferents conceptes. Les idees religioses són difícils de canviar. El substrat facilita o 

complica la implantació de noves idees religioses. Va resultar cabdal el breu repàs que va 

fer a les idees religioses existents abans de l’arribada del cristianisme.  Per altra banda va 

intentar donar resposta a preguntes relacionades amb la temàtica exposada, com ara, 

sabem amb certesa quan van aparèixer les primeres imatges a la Península? Sabem si eren 

autòctones o van arribar de l’exterior? I si fos així, des d’on van arribar, com es van 

distribuir? La xerrada va ser seguida amb atenció per tot el públic congregat a la Sala 

d’Actes. 

 

4) Xerrada: “Gegants i Capgrossos, protagonistes de la festa”  

El 20 de març La Violeta va acollir la xerrada  Gegants i capgrossos, protagonistes de la 

festa a càrrec d’Amador Codina, membre del cos de monitors de l’Agrupació de Colles de 

Geganters de Catalunya i Joan Azorín, expresident de la Coordinadora de Geganters de 

Barcelona.  Ens parlaren de les diferents tipologies de gegants i capgrossos, i dels balls i 

actuacions que podem trobar arreu del món. Ens proporcionaren també quatre pinzellades 

sobre l’evolució del món geganter els darrers anys. 

Els gegants, figures de grans dimensions que representen reis, nobles, antics benefactors 

de la localitat o personatges amb indumentària tradicional, són juntament amb els 

capgrossos, un element destacat de les festes majors. Originaris de l’edat mitjana, la seva 

estructura actual surt del Seguici Popular del Corpus. És a partir del s. XIX que pobles i 

ciutats els converteixen en una expressió d’identitat local. Però, no és fins al s. XX que 

esdevé un fenomen associatiu important, amb l’aparició de nous constructors, la 

recuperació i la creació de noves figures. 

 

5) Xerrada: “Pompeu Fabra. Una llengua completa” 

A càrrec de Jordi Manent, filòleg i especialista en Fabra, va tenir lloc el dimecres 10 d’abril. 

Pompeu Fabra nascut el 1868 al barri de la Salut de Gràcia. De professió enginyer 

industrial, estudià de forma autodidacta filologia. Conegut per les diverses publicacions 

sobre la llengua catalana (Gramàtica Catalana, Normes Ortogràfiques, Converses 

filològiques, Diccionari general de la llengua catalana, etc.). També fou un gran afeccionat 

a l’excursionisme (soci del Centre Excursionista de Catalunya i President de l’Associació 

Lawn Tennis, embrió de l’actual Federació Catalana de Tenis), fins a ser el màxim 

responsable de l’esport català durant la Segunda República i president de la Unión 

Catalana de Federaciones Deportivas. Finalitzada la guerra civil s’exilià a França, instal·lant-

se a Prades on va morir. 

6) Presentació llibre: “Les serps impossibles. Història d’una verinosa seducció”  
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Va tenir lloc el 12 d’abril  i va anar a càrrec de Jesús Avilés i Feliu Torrents, autors; Josep 

Fornés, director del Museu Etnològic i de Cultures del Món i Josep Ma Contel, president 

del Taller d’Història de Gràcia.  

El llibre Les Serps Impossibles va néixer de la vivència d’un pagès, el qual ens va jurar i 

perjurar que una vegada s’havia topat, cara a cara, amb una serp molt gran, amb cap com 

de gos i amb cabellera com de lleó. El llibre que teniu davant és, doncs, el fruit 

d’entrellaçar el testimoniatge directe de persones que, algun cop, s’han creuat amb serps 

estranyes (gegants, peludes, que mamen llet…) l’existència de les quals és negada pels 

científics amb històries idèntiques narrades per gent d’altres èpoques, llocs i cultures i 

recollides en un tou de llibres. El “teixit” resultant mostra que algun ésser estrany 

serpenteja, des de fa temps, entre nosaltres i n’és l’origen i s’aixopluga en mites, 

llegendes, supersticions, cançons, menges, bèsties de foc del ric patrimoni cultural català i 

mundial. 

 

7) Presentació llibre: “Per què celebrem...?L’origen de 100 festes populars”  

A càrrec d’Elisenda Albertí, editora del llibre, Guillem Roma, activista de la cultura popular i 

Albert Vidal, autor del llibre, va tenir lloc el dijous 25 d’abril 2019. 

Quin dels gairebé mil municipis catalans no té la seva festa major? Quina població renuncia 

a promoure els seus productes tradicionals? Qui és tan distret com per oblidar els seus 

orígens ancestrals? D’això tracta aquest llibre, en què us oferim un recull de cent 

celebracions, n’explorem la procedència i n’expliquem el contingut. Potser aleshores 

gaudirem més de la truita amb suc, del xató o de la ratafia; vibrarem intensament amb els 

traginers, els gegants o els gossos d’atura, i ens emocionarem amb la Dansa de la Mort, la 

Morisca o les fogueres de Sant Joan. Visqueu on visqueu, sempre tindreu a prop una fira, 

una festa o una solemnitat per celebrar. 
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8) Presentació llibre: “El llibre de la mel ”  

Va tenir lloc el dijous 9 de maig a càrrec de Fra Valentí Serra de Manresa, amb la presència 

de la Dra. Maria-Àngels Pérez Samper i el Senyor Marcel·lí Virgili.  

Les abelles són uns insectes que no només són productors d’un dels aliments més preuats i 

saludables, la mel, sinó que són alhora garantia de vida: “Abelles per viure!”. Des de EL 

LLIBRE DE LA MEL, l’arxiver dels caputxins i reconegut estudiós de la cultura popular, Fra 

Valentí Serra de Manresa, ens apropa al fascinant món de les abelles i de la mel i ens 

presenta algunes de les pràctiques apícoles més tradicionals de la Catalunya rural i 

conventual. També s’analitza l’abast de l’empremta cultural que l’apicultura ha deixat en la 

nostra societat a través de topònims, llinatges, símbols i expressions populars. En aquest 

quadern hi trobem, a més, una descripció de les propietats de les principals plantes de la 

mel i els seus beneficis, així com alguns remeis pràctics i aplicacions gastronòmiques. 

Seguint amb la línia pròpia de la Col·lecció l’Ermità, el LLIBRE DE LA MEL l’acompanya una 

acurada selecció d’imatges i il·lustracions així com nombroses dites i refranys. A tall de 

complement, també inclou el calendari de l’apicultor i un complet glossari sobre alguns 

termes apícoles. 

 

9) Presentació llibre: “Salvador Puig Antich 45 anys després”  

Presentació del llibre Salvador Puig Antich 45 anys després a càrrec de Ricard de Vargas 

Golarons, coordinador del llibre; Imma Puig Antich, germana de Salvador Puig Antich, i 

Eduard Márquez, escriptor. Va tenir lloc  el dimecres 15 de maig. 
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Es compleixen 45 anys de l’assassinat de Salvador Puig Antich. A través d’un recull de 

cartes, fotos, textos polítics i d’altres materials inèdits, un nou llibre col·lectiu recupera 

aspectes pràcticament desconeguts del pensament del jove militant del Moviment Ibèric 

d’Alliberament (MIL), executat el 2 de març de 1974 a la presó Model de Barcelona. 

El llibre inclou també una cronologia vital de Puig Antich així com dels fets sociopolítics 

més destacats d’una època marcada per la repressió de les acaballes del franquisme i les 

lluites del moviment obrer i de grups autònoms com el MIL i OLLA. “Amb diferents 

documents es pretén donar una visió multilateral de Puig Antich; un costat humà i familiar, 

amb  textos elaborats per les germanes de l’activista, així com d’altres de caràcter militant, 

com el signat per Jean Marc Rouillan [històric militant antifeixista, també membre del MIL i 

d’Action Directe]”, explica de Vargas. Finalment, el llibre inclou entrevistes i articles 

periodístics del mateix de Vargas, de l’historiador Sergi Rosés, de Felip Solé Sabatè, sobre 

el MIL i OLLA. 

 

10) Xerrada: “Tradicions de Corpus”  

Va tenir lloc el dimecres 29 de maig, a càrrec d’en Jan Grau i Martí, tècnic del Centre de 

Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i director de la col·lecció “Biblioteca Joan Amades”.  

La festa del Corpus, celebració que té lloc durant el mes de juny, en concret el dijous 

següent a l’octava de Pentecosta (Pasqua Granada). Cada vegada ens és més desconeguda, 

tot i que la seva essència, es manté viva en forma d’elements festius a les festes majors de 

Catalunya, imaginari festiu, diables, catifes de flors, processons, danses, ou com balla, etc. 

Caldrà, doncs, conèixer la seva evolució fins als nostres dies per a entendre-la. 
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11)  Cicle de Conferències de Cultura popular 

La Sala d’Actes de La Violeta va acollir el 18, 19 i 23 de juny el cicle de conferències de 

Cultura Popular organitzades pel Programa Internacional (PEI) de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colòmbia. 

Programació: 

Dimarts 18 de juny: “Disseny Col·lectiu” a càrrec d’Anna Puigjaner. 

Dimecres 19 de juny: “Seguicis i fogueres” a càrrec d’Amadeu Carbó i “ Els diables festius a 

Catalunya” a càrrec de Guillem Roma. 

Diumenge 23 de juny: “Innovació Social” des del disseny en un context local a càrrec dels 

alumnes. 

El PEI té com a finalitat promoure i organitzar l’intercanvi cultural a través d’activitats 

acadèmiques, aplicant una metodologia d’ensenyament del disseny i l’arquitectura oberta 

a noves tendències i idees. Cerca treballar de forma interdisciplinària amb reconeguts 

arquitectes, dissenyadors, artistes, filòsofs, biòlegs, físics nacionals i internacionals, tenint 

sempre la premissa de la construcció de coneixement. Des de 1996 al final de cada període 

acadèmic s’organitzen cursos oberts als estudiants de la Facultat d’Arquitectura i Disseny 

Industrial a diferents ciutats i països. Al llarg d’aquests anys s’han realitzat Tallers 

Internacionals a Itàlia, Suïssa, Alemanya, França, Espanya, Argentina, Xile i Estats Units, 

interactuant amb els discursos locals més rellevants al voltant de la producció i investigació 

de l’espai i les seves dinàmiques d’apropiació. L’estudiant en el viatge internacional, 

s’enfronta a la realitat de conèixer i comprendre una ciutat, la seva història i la seva 

cultura, generant la capacitat d’innovació permanent, no només en els aspectes físics, sinó 

també en els culturals. 

12) Xerrada: “Festa i bèsties”.  

Va tenir lloc el dimecres 19 de juny, a càrrec de Mateu Tres, President Agrupació Bestiari 

Festiu i Popular de Catalunya. Dins la festa, històricament, sempre apareix la relació de 

l’home amb els animals, ja siguin domèstics, salvatges o fantàstics. Per això, és important  

conèixer una mica millor aquesta relació festa-animal, la seva evolució i les seves 

transformacions al llarg del temps. 
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13) Presentació del llibre “Llegim l’univers”. 

El 26 de juny es va presentar a La Violeta el llibre “Llegim l’univers”, vuitè títol de la 

Col·lecció l’Ermità a càrrec d’Antonio Bernal, divulgador científic, i Noemí Polls, periodista. 

Coincidint amb l’any 2019 en que es celebren diferents fites astronòmiques com els 50 

anys de l’arribada de l’home a la Lluna o els 100 anys de la Unió Astronòmica 

Internacional. Edicions Morera presenta aquest llibre de l’astrònom Antonio Bernal, 

divulgador científic de l’Observatori Fabra de Barcelona, ens introdueix, de forma fàcil i 

entenedora, en el món de l’astronomia, explicant-nos les dades complexes de la física i la 

matemàtica amb exemples quotidians a l’abast de qualsevol persona. A través de breus 

capítols temàtics, el llibre fa un repàs a la història d’aquesta ciència i explica els principals 

elements que conformen l’Univers. També ens parla dels moments claus i de les figures 

més rellevants que han fet evolucionar l’astronomia al llarg dels segles fins a situar-nos en 

les primeres exploracions espacials del segle passat i en les projectades en el futur. 

 

14) Cicle 9a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2019 a Gràcia (12, 19 i 26 de 

setembre) 

Des de La Violeta de Gràcia, juntament amb el Taller d’Història de Gràcia Centre 

d’Estudis, hem participat a la 9a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic amb la 

següent programació:  

 Dijous 12 de setembre a les 20.00 h. “Desmadre democrático” de Josep Maria 

Contel (1977) i El barri és una festa (Crònica de la Festa-Major 1978) de Josep 

Maria Contel. Dos documentals sobre la recuperació de la festa major del Clot 

– Camp de l’Arpa. 

 Dijous 19 de setembre a les 20.00 h. Reconstrucció de la Cabana de Cacano 

d’Eticreport sccl i la Fundació el Solà (2004) sobre el procés de reconstrucció 

d’una cabana de volta de la Fatarella (Terra Alta) i Barraques de pedra seca (a 

Mont-roig del Camp) de Martí Rom (2006) sobre les barraques de pedra seca i 

els seus orígens a Mont-roig del Camp (Baix Camp). 

 Dijous 26 de setembre a les 20.00 h. L’última festa en llibertat. Gràcia 1935 de 

Francisco Rojo (1935) film sobre l’última Festa Major de Gràcia -en temps 

normal- abans del cop d’Estat de 1936 contra el Govern legítim de la 

República. 
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15) Xerrada: “Les Festes de Santa Tecla”  

Va tenir lloc el 16 d’octubre a càrrec de Jordi Cubillos i Almiñana, estudiós de la cultura 

popular en el seu vessant festiu, ha publicat estudis i articles en llibres, revistes i diaris. 

Les poblacions catalanes, com Tarragona o Sitges, tanquen definitivament l’estiu i 

obren el temps de tardor amb unes jornades de festa al voltant del dia 23 de 

setembre, diada de santa Tecla. Santa Tecla, de la que a Catalunya se’n conserven 

diverses relíquies, fou una cristiana dels primers anys, deixeble de l’apòstol Pau i que 

morí com a màrtir. És considerada com a divinitat protectora en totes aquelles ciutats 

que la tenen per patrona. 

Aquesta xerrada va tenir lloc durant els dies que hi havia fortes protestes al carrer, fet 

que va afavorir a que hi hagués poca assistència. 

 
 

16) Taula rodona: “Parlem de Gegants” (ANUL·LADA) 

Aquesta activitat estava programada pel 26 d’octubre, data en que es va convocar 

també una manifestació important que ens va fer suspendre la Taula Rodona. Esperem 

poder reprogramar-la properament.  

 

17) Presentació del llibre “Pa de Flequer” 

Amb motiu de la recent edició del llibre PA DE FLEQUER. La cultura d’un aliment bàsic 

(Col·lecció l’Ermità, 9), EDICIONS MORERA i el GREMI DE FLEQUERS DE LA PROVÍNCIA 

DE BARCELONA ens van oferir una xerrada parlant de diferents aspectes al voltant del 

pa i de com s’ha convertit en un dels aliments que desperten més interès en 

l’actualitat. La xerrada va anar a càrrec de Jacint Torrents i Joaquim Sañé, autors del 

llibre i grans coneixedors de la història del pa i els seus oficis, i Jordi Morera, reconegut 
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flequer de l’Espiga d’Or de Vilanova i la Geltrú i d’Espícula Andorra, distingit amb el 

Premi Forner Mundial 2017. 

La proposta va comptar amb bona assistència de públic.  

 
 

 

18) Xerrada: “Les Festes de Tots Sants”  

Aquesta xerrada va tenir lloc el 20 de novembre i va anar a càrrec de Josep Fornés i 

Garcia, director del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.  

Les festes de Tots Sants són celebracions importants a la tardor. Per Tots Sants es 

recorda als avantpassats, amb diferents pràctiques. És el moment de carbasses 

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

fantasmes i altres éssers més terrorífics. La festa està acompanyada pel consum 

gastronòmic de productes de temporada: castanyes, pinyons, carbasses, moniatos i 

panellets, que té el seu origen en antigues ofrenes funeràries. 

El ponent va fer una anàlisi de les festes de Tots Sants i de la seva evolució al llarg del 

temps, tanmateix parlà de les influències i les coincidències d’aquesta festa entre les 

diferents cultures del món. 

Aquest any no s’han programat xerrades durant els mesos de juliol i agost. Tractant-se dels 

mesos d’estiu i la poca assistència d’usuaris als anys anteriors, s’ha decidit no fer xerrades 

durant aquests dos mesos. 

El nombre d’usuaris que participa a les xerrades i conferències varia molt segons el tema. Les 

que tenen més assistents normalment són les presentacions de llibres. El total d’usuaris ha 

estat de 852. 
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2.4.- CONCERTS I ESPECTACLES 

2.4.1.- Concerts 

Els objectiu de les actuacions musicals a La Violeta són: 

- Difondre la cultura popular i tradicional a partir de la música d’autor. 

- Donar a conèixer les diferents tipologies de música popular. 

- Fomentar les actuacions de les formacions novelles de tot el territori. 

- Mantenir i consolidar el públic assistent. 

Per assolir-los, es treballen principalment dues línies diferents: 

- OBRE LES PORTES DE LA VIOLETA, destinat a les formacions i/o solistes que vulguin 

mostrar la seva música a la sala d’actes de La Violeta. Els artistes han de pagar un preu 

tancat i se’ls ofereix la sala d’actes, els equips tècnics, un auxiliar de sala i la gestió 

pròpia del taquillatge. 

 

- ELS PETITS CONCERTS DE LA VIOLETA, oferint una selecció acurada de les actuacions 

musicals, garantint-ne la varietat i la qualitat, i un entorn proper i tranquil amb 

l’ambientalització de la sala d’actes. ES contractarà als artistes i el taquillatge es 

gestionarà des de La Violeta. 

A part, però, també és coordinen altres línies de programació, com la col·laboració amb 

d’altres entitats i col·lectius i la programació de concerts específics emmarcats dins del 

Calendari festiu i tradicional que treballem a La Violeta (com s’explica al punt 2.5 d’aquesta 

memòria). 

Entre l’abril i el desembre del 2019 s’ha programat els següents concerts: 

1) “MI VIDA EN LOS KINKS” de Carlos Garrido  

El passat dissabte 16 de febrer la Sala d’Actes de La Violeta va acollir l’actuació 

intimista de Carlos Garrido “Mi vida en los Kinks” un homenatge de l’escriptor 

barceloní a la música de The Kinks, que va marcar la seva adolescència. Un 

monòleg ple d’anècdotes i històries divertides, amb el que Garrido fa un retrat de 

la seva generació. Aquella que es va enfrontar amb el món dels seus pares i del 

franquisme amb la música dels Beatles, els Rolling, els Animals o els Kinks.  

 

2)  La volta al món en 80 tangos 

El 4 de maig la cantant argentina Sandra Rehder va presentar a La Violeta La volta 

al  món en 80 tangos, una perfecta conjunció de tango i de poesia 

llatinoamericana  dissenyada per arribar al cor de l’oient.  Aquesta proposta 

forma part del programa “Obre les portes de La Violeta”. 
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Acompanyada per dos músics de notables aptituds com són Rubén Martínez i 

Pablo Martorelli, compositors, arranjadors i d’un gran domini de la guitarra. Un 

viatge que inicià amb tangos del repertori gardeliano, passant per altres grans 

creadors com Discépolo, Manzi, Troilo, entre d’altres fins a arribar al gran 

revolucionari Astor Piazzolla. La proposta també incloïa temes instrumentals, a 

més de composicions pròpies. Com sempre la poesia va estar present de la mà 

d’autors com Juarroz, Neuman, Orozco, Mujica, Lahitte, Peri Rossi, entre d’altres. 

 

 

3) Concert solidari de Diorama Jazz Band 

El 10 de maig la Sala d’Actes de La Violeta va acollir per  sisè any consecutiu el 

concert  solidari de Diorama Jazz Band, 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.  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. La Sala  d’Actes es va omplir per gaudir d’un esplèndid 

directe i col·laborar en una lloable iniciativa. 

 

 
 

4) Concert de Santa Cecília 

El 22 de novembre el Cor Bruckner Barcelona va oferir una actuació al centre en 

motiu de la Diada de Santa Cecília, celebració destacada dines del calendari festiu 

i tradicional de La Violeta. 

Ja fa 4 anys que La Violeta i el Cor Bruckner tenim una estreta relació de 

col·laboració: el cor assaja durant llargs períodes al centre a canvi d’abonar una 

part corresponent al lloguer i, l’altre, oferir un concert al centre. L’actuació, com 

sempre,  va anar molt bé i va tenir molt bona acollida. 
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5) Concert de Yacine Belahcene 

El 23 de novembre La Violeta va acollir un concert del cantant Yacine Belahcene. 

acompanyat de Massinissa Aït-Ahmed, baix i veu, de Gabriel Fletcher, guitarra i 

bases electròniques, i de Jose Luis Garrido, bateria i percussió. La sala es va 

omplir de públic amb més de 100 assistents. 

Aquesta actuació s’emmarcava dins la XXVI Setmana Cultural Gràcia amb Algèria, 

organitzada pel Centre Cívic La Sedeta. 

 

 
  

6) Concert de Nadal 

El dijous 19 de desembre la Sala d’Actes de La Violeta va acollir l’actuació de 

l’Orfeó Barcelonès, dirigit per en Carles Sist, en motiu de la celebració de les festes 

de Nadal, festivitat destacada dines del calendari festiu i tradicional de La Violeta. 

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

d’alguna novetat que van interpretar expressament per a l’ocasió. 
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Totes les actuacions musicals que s’han dut a terme aquests mesos han destacat per la qualitat 

dels artistes, així com, per l’increment notable en el nombre d’espectadors que han assistit 

respecta anteriors actuacions, essent un total de 351 assistents (entre abril i desembre).  

Ens hauria agradat poder oferir alguna actuació més. En aquest sentit seguirem treballant per 

donar a conèixer la sala d’actes de La Violeta a la ciutadania. 

L’evolució dels assistents al llarg dels anys és positiva, com ens indica la gràfica que compara la 

mitja d’assistents anuals (el nombre de concerts programats varia molt d’un alt a l’altre, pel 

que la gràfica del nombre d’assistents no mostra un reflex real). 
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2.4.2.- Espectacles 

Amb la programació d’espectacles, es persegueixen diferents objectius: 

- Difondre la cultura popular i tradicional des de la vessant teatral. 

- Donar a conèixer les diferents tipologies de teatre i creacions d’humor. 

- Fomentar les actuacions de les companyies novelles de tot el territori. 

- Ampliar i consolidar el públic assistent. 

A partir d’aquests objectius, es programen diferents formats d’espectacles: 

- EL CAFÉ TEATRE DE LA VIOLETA, on es programaran espectacles d’humor de diferent 

format. Actualment les companyies venen a canvi del taquillatge (de caràcter 

voluntari), però s’aspira a professionalitzar el projecte i poder gestionar el taquillatge 

des de l’equipament. 

 

- NOVES PROPOSTES, a determinar segons l’evolució del projecte de La Violeta. 

De manera excepcional també s’ofereix la sala d’actes del centre per a recaptar fons per a 

projectes solidaris. En aquest sentit qualsevol associació sense ànim de lucre pot sol·licitar la 

sala d’actes per organitzar un esdeveniment. 

Durant aquesta primavera no s’ha programat cap espectacle, però a l’estiu i a la tardor sí que 

hem comptat amb diferents propostes: 

1) Impro Benèfica 

El 14 de juliol l’Associació ImproSolidària va realitzar una Impro benèfica per recaptar 

fons  per a l’Associació per al Desenvolupament dels Bancs del Temps.  

 

2) Café teatre La Violeta 

El 25 d’octubre, dins el 4t cicle d’humor als barris de Gràcia Gràcia riu! organitzat pels 

equipaments culturals de Gràcia, La Violeta va oferir l’espectacle Cafè teatre La 

Violeta. Un espectacle en format cafè-teatre de comèdia en viu que recollia les 

improvisacions dels alumnes del ITC Barcelona, i els monòlegs dels alumnes de Stand 

UP Academy.  
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3) Marató solidària de monòlegs 

El 21 de desembre els alumnes de Stand Up Academy van oferir La Marató Solidària 

de Monòlegs per ajudar a recaptar fons per a la investigació de la Glucogenosis 1B.  

 

 

 

La programació d’espectacles encara no està consolidada a La Violeta, pel que és difícil poder 

comparar dades interanuals. Tot i així, amb el nou projecte que estem treballant esperem 

poder programar de manera constant i, així, començar a comparar dades. 
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2.5.- CALENDARI FESTIU I TRADICIONAL 

Des dels seus inicis, a finals de 2012, La Violeta de Gràcia, com a centre de cultura popular, ha 

fomentat la celebració de diverses festivitats destacades al calendari festiu, per tal de difondre 

els seus orígens i motivar la continuïtat i/o incorporació de la seva celebració com a tradició 

instaurada dins del conjunt de la població. 

Aquest programa constitueix l’eix vertebrador de projecte general de La Violeta. Fa 7 anys que 

funciona i que està en evolució constant perseguint diferents objectius: 

- Potenciar i difondre la celebració de les festivitats populars i els seus orígens . 

- Mantenir vives les tradicions al territori. 

- Atraure l'interès de totes les persones i/o col·lectius que desconeixen aquestes 

tradicions. 

- Fer arribar a tots els Districtes de Barcelona les festivitats més característiques del 

Districte de Gràcia. 

Actualment, es treballen les següents propostes: 

   

 - ACTIVITATS DESTACADES 

- Foguerons de Sa Pobla a Gràcia   

- Dijous Gras   

- Sant Medir  

- Sant Jordi  

- Sant Ponç  

- Sant Joan  

- Festa Major de Gràcia 

- La Castanyada  

- Santa Cecília  

- Nadal  

- SUPORTS VISUALS, mitjançant exposicions temporals amb diferents elements 

decoratius i suports visuals que expliquin l'origen de les celebracions i la seva evolució. 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 42 

 

Enguany, s’han treballat les següents celebracions tradicionals: 

1) Foguerons (de dijous 29 a dissabte 31 de gener) 

El dissabte 26 de gener es va celebrar la 27 ena. edició dels  Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia. Els lluïments de totes les colles de cultura popular a la plaça de la Vila  van 

donar el tret de sortida a la festivitat. 

Les colles de la vila juntament amb els Dimonis d’Albopàs i els xirimiers van marcar 

l’inici de la festa i de la cercavila que va recórrer els carrers compresos entre la plaça 

de la Vila i la plaça Virreina. Gràcia es va omplir de visitants que van poder gaudir 

juntament amb els veïns de les diferents fogueres col·locades als carrers i places. 

Com ja s’ha anat explicant en aquesta memòria, des de La Violeta es van programar 

activitats específiques: 

- Matinal infantil “Bruixeries” 

- Exposició “Un món de mil dimonis” 

- Xerrada “Un món de mil dimonis” 

 

2) Concurs de truites per dijous gras  

El dijous 28 de febrer la Sala d’Actes de La Violeta va acollir una nova edició del 

tradicional Concurs de Truites de Dijous Gras de La Violeta.  

Enguany la proposta va tenir una bona acollida entre els usuaris del centre, es 

presentaren 14 truites a concurs. Un centenar de persones vingueren a gaudir del 

concurs i a escollir a la truita més popular. Totes les truites estaven d’allò més bones.  

Moltes gràcies a totes les cuineres i cuiners per la seva dedicació, i val a dir que 

comptem amb ells per a repetir l’any vinent l’èxit d’aquesta edició. 

 

3) Tallers de Sant Medir  

Una vegada més s’han realitzat els  tallers infantils (del 25 al 27de febrer) 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 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. 
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4) Sant Jordi 

El dia de Sant Jordi La Violeta va muntar una parada  a la plaça del Sol on es va poder 

comprar la rosa, la reedició del llibre Tradicions de Gràcia (reeditat per La Violeta) de 

Joan Amades i els llibres de la col·lecció l’Ermità d’Edicions Morera. Una col·lecció que 

pretén acostar el lector a temes relatius a la cultura popular i tradicional, astronòmica 

o agrària, a través de llibres de petit format, pràctics i de fàcil lectura.  

Durant tot el dia es va poder gaudir de l’ambient alegre de la Diada a la plaça del Sol. 

A més, la jornada de Sant Jordi sempre marca l’inici de la convocatòria del “Concurs de 

teatre breu de la Violeta”, del qual aquest any celebrem la sisena edició. 

Com totes les tradicions treballades a La Violeta, durant tot el mes d’abril l’entrada de 

l’equipament estava decorada amb diferents suports visuals que expliquen la llegenda 

de Sant Jordi i la seva celebració; a més, es van programar diferents activitats 

(descrites prèviament en aquesta mateixa memòria): 

- Xerrada: “Pompeu Fabra. Una llengua completa” 

- Presentació llibre: “Les serps impossibles. Història d’una verinosa seducció” 

- Presentació llibre: “Per què celebrem...?L’origen de 100 festes populars”  

- Matinal infantil “Contes des del roser” 

 

 
 

5)  Sant Ponç 

El 9 de maig a la tarda La Violeta va acollir la primera edició de la celebració de la 

festivitat del sant patró dels herbolaris i dels apicultors al centre.  Durant tot el mes de 

maig a l’entrada de l’equipament s’hi van col·locar uns suports visuals explicant 

l’origen d’aquesta tradició. 

A mitja tarda es va dur a terme una plantada de plantes aromàtiques i altres varietats 

als balcons de La Violeta. Posteriorment a la Sala d’Actes es va fer la presentació de “El 

llibre de la Mel”, d’Edicions Morera,  activitat ja descrita en aquesta mateixa memòria. 

Ha estat la primera vegada que celebrem aquesta tradició, i l’objectiu és mantenir-la i 

ampliar-ne les activitats proposades. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 44 

 

6) Sant Joan 

El passat 23 de juny La Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia va organitzar, per 

cinquè any consecutiu, 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 la música i la festa. 

Des de La Violeta col·laborem activament en la recollida de llenya per la foguera, i 

decorem l’equipament durant tot el més de juny amb suports visuals per tal d’ajudar a 

difondre la llegenda i la tradició de Sant Joan i aconseguir que la Revetlla de la Plaça 

del Sol arribi a tot el veïnat. 

 

7) Festa Major de Gràcia 

L’activitat principal de La Violeta durant la Festa Major de Gràcia és la d’acollir a totes 

les colles  i entitats tant en les seves necessitats prèvies i posteriors a les actuacions 

(canvis de vestuari, magatzem de material, punt de trobada, etc.), com per les seves 

pròpies activitats de colles (dinars, diades, etc.). 

A més, per tal de participar en la difusió de la festa i el paper que hi juga la cultura 

popular, hem reprogramat l’exposició Més de 35 anys de versots a Gràcia, com s’ha 

explicat en el punt 2.3.1. 
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8) La Castanyada (i l’aniversari de La Violeta) 

Aquesta activitat va marcar el tret de sortida del projecte “Les comissions de La 

Violeta”, essent aquesta la primera comissió que s’ha posat en marxa, com veurem en 

el punt 4.2 d’aquesta memòria.   

Aquesta activitat ha comptat amb una programació molt completa i per a tot tipus de 

públic:  

- Tallers de manualitats infantils relacionats amb la tradició de la Castanyada 

 

-  Taller de panellets per a totes les edats : es van fer més de 150 panellets que 

després vam repartir conjuntament amb les castanyes i el moscatell. 

- Espectacle de titelles amb la representació de La castanyera a càrrec de la 

Companyia de Titelles Vergés, explicat al punt 2.1 d’aquesta memòria. 

- Repartiment de castanys, moscatell i els panellets que es van fer al taller i que els 

vam poder fornejar gràcies a la col·laboració de veïns i veïnes que ens van deixar 

fer ús del seu forn. 

- Concert de “Rob Stone Blues Band”: Novetat d’aquest any, va ser una proposta 

que va tenir molt bona acollida, així que s’intentarà mantenir la programació d’un 

concert a totes les edicions.  
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A part també s’ha decorat l’entrada de l’equipament amb diferents elements i amb els 

suports visuals que expliquen la tradició de Tots Sants i de La Castanyada 

En general la valoració és molt positiva: molta gent, moltes propostes i bona 

coordinació. Cal destacar que aquesta activitat compta amb moltes persones 

voluntàries, sense les quals no podríem desenvolupar les diferents propostes, i 

fomenta la relació entre les diferents entitats i usuaris de l’equipament. 

9) Santa Cecília 

Per celebrar i fomentar aquesta festivitat, es va programar pel mateix dia de Santa 

Cecília, el 22 de novembre, un concert del Cor de cambra Anton Bukcner, com  s'ha 

explicat al punt 2.4.1 de la present memòria. 

A més, durant el més de novembre es va decorar l’entrada de l’equipament amb 

diferents elements i amb els suports visuals que expliquen la llegenda i les tradicions 

de Santa Cecília. 

10) El cicle de Nadal 

La comissió de Nadal ha estat la segona que s’ha posat en marxa. 

El cicle de Nadal de La Violeta ha comptat  amb una programació molt completa: 

 - El pessebre de La violeta: Aquest any son 10m2 de pessebre i, com sempre, està 

tenint molt èxit (el traurem el 2 de febrer, per La Candelera), com s’ha explicat al punt 

2.3 d’aquesta memòria. De cara al futur, es volen ampliar les activitats relacionades i 

s’estan treballant diferents propostes (concurs de cerca de figures/detalls del 

pessebre; ruta dels pessebres de Gràcia; etc.) 

- Tallers intergeneracionals “Guarnim l’arbre de Nadal”: Ha estat la segona edició 

d’aquesta proposta, i encara no s’ha acabat d’aconseguir l’acollida desitjada, ja que 

compta amb pocs assistents (cal destacar que no s’ha fet una bona campanya de 

difusió i cal millorar-ho). Tot i així, el resultat va ser molt bonic i vistós. I l’arbre de La 

Violeta ha fet molt goig durant tot el Nadal. 
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- Matinal Infantil “El conte de Nadal”: A càrrec de Titelles Vergés, va ser un èxit i vam 

completar l’aforament de la sala d’actes, tal i com es detalla a l’apartat 2.1 d’aquesta 

memòria. 

- Concert de Nadal : A càrrec de l’Orfeó Barcelonès, com s’ha explicat al punt 2.4.1 de 

la present memòria.  

- El Tió de La Violeta: Va ser un èxit com sempre, amb la presència de més de 100 

infants i tothom va sortir molt content. Cal destacar la gran feina i implicació de la 

comissió. És un orgull d’activitat (igual que La Castanyada) gràcies al gran nombre 

d’assistents i a les persones voluntàries que donen un cop de mà.  

 

- L’Home dels Nassos de Gràcia: Aquesta activitat compta amb una petita comissió 

pròpia que s’encarrega de coordinar els músics i els portadors i funciona molt bé des 

dels inicis. Tot i així, des de La Violeta es vol potenciar la participació dels membres de 

les colles i entitats residents. 

 

- El carter reial de La Violeta: Enguany ha estat la segona edició i va comptar amb uns 

80 infants que van entregar la seva carta al carter reial. L’acollida per part del públic és 

molt bona, però falten més persones voluntàries per col·laborar en el seu 

desenvolupament i més participants (músics) a la cercavila. 

Totes aquestes activitats són característiques de La Violeta i esperen convertir-se en 

celebracions referents al barri. Per tal de millorar-ne la qualitat i fer-les més participatives, 

s’estan creant les comissions de La Violeta, les quals es descriuen a l’apartart 4.2 d’aquesta 

mateixa memòria, i que han entrat en funcionament a partir d’aquesta tardor. 
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2.6.- NOVES PROPOSTES 

Si l’evolució del projecte al llarg dels propers anys ho permet, hi ha noves línies 

programàtiques que es volen recuperar i/o introduir. 

- RECERCA I PUBLICACIONS 

Com a centre de cultura popular de Gràcia, La Violeta té la finalitat de difondre i promoure 

la cultura popular, i és important posar èmfasi  en la riquesa cultural del Districte i, en 

conseqüència, a les Colles de Cultura del Districte. 

La Violeta de Gràcia ha de tenir una vessant important de recerca i divulgació de la història 

de les colles i les diferents activitats de cultura popular del districte, que serveixi no només 

com a difusió, promoció i consulta, si no també com a arxiu i memòria històrica. 

 

Actualment s’estan treballant dues línies: 

 

1) CONTINUÏTAT DEL PROJECTE “35 ANYS DE VERSOTS A GRÀCIA”, iniciat l’any 2017 

amb la recopilació de tots els versots de les 3 colles de diables de Gràcia i la creació 

d’una exposició commemorativa dels primers 35 anys de versots al Districte. S’ha creat 

un arxiu dels versots que s’ha d’anar actualitzant any a any. 

 

2) EXPOSICIÓ GENERAL CCCG, per tal de donar a conèixer la funció de la Coordinadora i 

totes les colles de cultura popular que en formen part. El projecte s’ha iniciat el 2018 i 

la intenció és poder inaugurar l’exposició al 2020. 

 

- MONOGRÀFICS PER A ENTITATS 

 

Des de la reobertura de La Violeta, fa gairebé 7 anys, com a Centre de Cultura Popular 

del Districte de Gràcia, no s’han programat activitats destinades a les Entitats 

Residents, ja que per manca de recursos només s’ha pogut donar suport a les seves 

activitats pròpies. 

Actualment, La Violeta de Gràcia ja compta amb un ampli programa d’activitats 

pròpies destinades a tots els públics que funciona cada vegada millor. És l’hora, doncs, 

d’obrir una nova línia de programacions que involucri directament a totes les nostres 

Entitats residents i membres de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, per tal 

d’oferir els recursos que necessiten i aconseguir que puguin aprofitar de primera mà 

els recursos que es poden oferir des de l’equipament. 

 

Segons com evolucioni el projecte general de La Violeta, es mirarà d’introduir aquestes 

propostes en les programacions del 2020 i/o 2021. 
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3.- SERVEIS 

3.1.- ALLOTJAMENT DE LES ENTITATS RESIDENTS 

La violeta compta amb 12 entitats residents ( a part de l’Espai de Gent Gran), que realitzen 

bona part de la seva activitat interna a l’equipament. Entre l’abril i el desembre  del 2019, 

n’han fet els següents usos: 

 Àliga de Gràcia 

- 44 assajos musicals de 2 hores al buc gran (diumenges de 19 a 21h). 

- 58 assajos musicals de 2 hores al buc petit (46 dimecres de 19 a 21h i 12 divendres de 

19 a 21h). 

- 2 reunions a la sala de juntes (el divendres 12 d’abril de 18 a 23:30h, i el dimecres 15 

de maig de 20:30 a 22h). 

- 1 reunió a la sala peixera (divendres 27 de setembre de 19 a 21h). 

 

 Amics i amigues de La Violeta 

- 2 reunions de l’entitat a la sala de juntes (dilluns 7 de gener de 19 a 21h i dissabte 12 

de gener de 11 a 14h) 

- 2 reunions de l’entitat a la sala pissarra (dijous 4 d’abril i dilluns 16 de setembre). 

- 1 reunió oberta conjunta  amb “Barri obert” de 4 hores a la sala pissarra (dissabte 8 

de juny). 

- 1 reunió oberta conjunta  amb “Barri obert” de 2 hores a la sala peixera (dimecres 2 

d’octubre). 

- 1 Visita d’estudiants d'arquitectura a l’equipament amb una projecció final a la sala 

d’actes (dimecres 6 de novembre) 

 

 Associació Veïnal Vila de Gràcia 

- 20 reunions del Grup de Salut de 2 hores a la sala peixera (19 dijous alterns de 9:30 a 

11:30h, i el dimarts 25 de juny de 17:30 a 19:30h). 

- 20 reunions de l’associació de 2 hores a la sala peixera (dijous alterns de 20 a 22 

hores) 

- 1 reunió de l’associació a la sala de juntes (dimarts 7 de maig de 17 a 18:30h.) 

- 1 reunió oberta conjuntament amb la plataforma “Salvem l’alzina” a la sala de juntes 

(dimarts 11 de junt de 19 a 21h.). 

- 5 reunions de l’associació  a la sala pissarra (dimecres 20 de febrer  de 19:30 a 22h; 

12 de març de 17 a 18h; dijous 25 d’abril de 19 a 21h. ,dijous 2 de maig de 19 a 22h. i 

dijous 19 de setembre de 20 a 22h.). 

- 1 projecció documental sobre l'especulació urbanística (divendres 22 de febrer de 18 

a 21h). 

- 1 assemblea oberta conjuntament amb la plataforma “Salvem l’alzina” a la sala 

d’actes (dijous 11 d’abril de 18 a 20:30h.) 
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- 1 reunió conjunta amb la FAV i entitats del Districte a la sala pissarra (dijous 24 

d’octubre de 19 a 21h.). 

 

 Bastoners de Barcelona 

No han fet ús de cap espai de La Violeta durant el 2019. 

 

 Bastoners de Gràcia 

- 47 assajos musicals de 3 hores al buc gran (dimarts de 20 a 23h.). 

- 42 assajos dels balls adults de 3 hores a la sala d’actes (dilluns de 20 a 23h.) 

- 15 assajos dels balls infantils de 2 hores 30 minuts a la sala d’actes (dissabtes de 10 a 

12:30h.). 

- 1 reunió de colla a la sala de juntes (dissabte 19 de gener de 10 a 14h) 

- Ús de la sala pissarra durant tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 6 d’abril). 

- Ús del vestuari durant tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 6 d’abril). 

- 1 reunió de colla a la sala pissarra (dijous 27 de maig de 20 a 22:30 hores) 

- 1 assaig extra a la sala d’actes per la Festa Major (dimecres 14 d’agost de 19 a 23h.). 

- Ús del vestuari del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

- 3 reunions de colla a la sala de juntes (diumenge  14 de juliol de 10 a 13h., dilluns 23 

de setembre de 18:30 a 20h. i dissabte 21 de desembre de 2019. 

- 1 reunió conjunta amb els Gegants de Gràcia a la sala peixera (divendres 4 d’octubre 

de 19 a 23h.). 

- 1 reunió interna a la sala peixera (dissabte 23 de novembre de 16 a 20h.). 

 

 Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 

- 1 reunió oberta conjuntament amb l’Assemblea feminista de Gràcia, orientada a les 

dones membres de les colles de la CCCG (divendres 21 de juny de 18:30 a 21h.). 

- 16 assemblees de la coordinadora a la sala de juntes (dimarts o dijous  alterns de 20 a 

23h.). 

- 3 vocalies de foc de 2 hores a la sala peixera (dilluns 6 de maig, dijous 13 de juny i 

dimecres 6 de novembre). 

- 3 assajos conjunts de colles a la sala d’actes per preparar la Festa Major de Gràcia 

(dimecres 31 de juliol de 20 a 22h., dimecres 7 d’agost de 20 a 22h. i dimecres 15 

d’agost de 17 a 19h. 

- 8 reunions internes a la sala de juntes   

- 1 reunió interna a la sala peixera (dimarts 16 de juliol de 20 a 23h) 

- 1 assemblea de la coordinadora a la sala pissarra (dimarts 9 de juliol de 20:30 a 

22.30h.) 

- 1 reunió conjunta amb els Bastoners de Gràcia a la sala pissarra (dimecres 14 d’agost 

de 17 a 18h.). 

 

 Diabòlica de Gràcia 

- 1 assemblea general de la colla a la sala pissarra (dijous 31 de gener de 18 a 23:30h) 
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- 1 assemblea general de la colla a la sala d’actes (dijous 25 de maig de 20:30 a 

23:30h.). 

- 1 acte intern de Nadal a la sala d’actes (divendres 18 de gener de 18 a 00h). 

- 9 reunions a la sala de juntes (dijous 10 de gener de 19:30 a 23h;dijous 7 de març de 

20:30 a 22:30h; dimecres 8 de maig de 19 a 20h., dijous  13 de juny de 19:30 a 

23:30h., dijous 11 de juliol de 19 a 23h., dimarts 16 de juliol de 19:30 a 23h., dimarts 

17 de setembre de 19 a 21h., dilluns 11 de novembre de 20 a 21h. i dilluns 25 de 

novembre de 20 a 22h.). 

- 2 Usos del taller de reparacions (dilluns 11 de març de 19 a 21h; dilluns 27 de maig de 

20 a 22:30h). 

- 4 assajos dels tabalers al buc gran (dimecres 24 i 31 de juliol, 7 d’agost i 9 d’octubre 

de 19 a 21h.). 

- 3 reunions a la sala pissarra (dijous 21 de març de 20 a 22h; dilluns 22 de juliol de 19 

a 22h. i dimarts 3 de setembre de 20 a 22h). 

- Ús del buc petit del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

- Ús de la sala de juntes del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

- 1 assemblea extraordinària a la sala pissarra (dijous 26 de setembre de 19 a 23h.). 

- 1 assemblea general de la colla a la sala de juntes (dilluns 30 de setembre de 19 a 

22h.). 

- Ús del taller durant tot el dia el dijous 14 de novembre per preparar la seva diada. 

- Ús de la sala d’actes el cap de setmana del 15 i 16 de novembre en motiu de la seva 

diada. 

- 1 assemblea extraordinària a la sala d’actes (diumenge 1 de desembre de 16.30 a 

20h.). 

 

 Drac de Gràcia 

- 1 assemblea general de colla a la sala pissarra (diumenge 26 de maig de 16:30 a 

21h.). 

 

 Gegants de  Gràcia 

- 47 assajos musicals al buc gran (dilluns de 19 a 23h.). 

- 62 assajos musicals al buc petit (dilluns de 19 a 23h i dijous de 19 a 22h). 

- 5 assajos de balls a la sala d’actes (divendres 3 de maig de 19 a 22:30h., divendres 24 

de maig de 18 a 23:30h., divendres 5 de juliol de 10 a 13h. i de 19 a 21h. i dijous 5 de 

setembre de 20 a 23h.). 

- Ocupació de la sala de juntes tot el matí en motiu de la seva diada (diumenge 12 de 

maig de 10 a 15h.). 

- Ocupació de la sala pissarra tot el matí en motiu de la seva diada (diumenge 12 de 

maig de 10 a 15h.). 

- 4 assajos de balls a la sala pissarra (divendres 11 de gener de 17 a 23h; divendres 22 

de febrer de 17:30 a 20:30h; divendres 5 d’abril de 18:30 a 21:30h. i divendres 28 de 

juny de 20 a 22:30h.) 
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- 2 reunions a la sala pissarra (dijous 1 d’agost de 17:30 a 23h. i dissabte 14 de 

setembre de 17 a 21h.). 

- 1 reunió conjunta amb els Bastoners de Gràcia a la sala peixera (divendres 4 

d’octubre de 19 a 23h.). 

- 5 reunions a la sala de juntes (dilluns 26 de gener de 18:30 a 21h; dijous 14 de març 

de 19 a 21h; divendres 22 de març de 19 a 23h; divendres 25 d’octubre de 18:30 a 

22h. i dissabte 23 de novembre de 18:30 a 23:30h.). 

- 1 dinar de Nadal a la sala d’actes (diumenge 22 de desembre) 

 

 Gràcia amb el Sàhara 

- 1 reunió del jurat del concurs fotogràfic a la sala de juntes (dimarts 8 de gener de 19 

a 22h). 

- 1 reunió a la sala pissarra (dimarts 16 d’abril de 19 a 21h.). 

- 2 reunions a la sala de juntes (dimarts 27 de maig de 19:30 a 21:30h. i dimarts 10 de 

desembre de 20 a 22h.). 

- 3 reunions a la sala peixera (dimarts 12 de febrer de 20 a 22h; dimecres 5 de juny de 

19 a 21h. i dilluns 9 de setembre de 19 a 20h.). 

- 1 sopar solidari a la sala d’actes (divendres 29 de novembre) 

 

 Trabucaires de Gràcia 

- 10 assaig de la revolta de les Quintes a la sala d’actes (dimarts i divendres alterns de 

febrer a març de 20 a 23h.). 

- 2 reunions a la sala peixera (divendres 26 de juliol de 18 a 23h. i dilluns 11 de 

novembre de 19:30 a 20:30h.). 

- 4 reunions a la sala de juntes (diumenge 10 de febrer de 18 a 21:30h; dissabte 27 de 

juliol de 18 a 21h., dissabte 19 d’octubre de 18 a 21h. i diumenge 15 de desembre de 

17 a 21h.). 

- Ús de la sala peixera del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

 

 Vella de Gràcia 

- 1 assemblea general a la sala d’actes (diumenge 6 de febrer de 15 a 23h). 

- 46 assajos dels tabalers de La Vella de 2 hores i 30 minuts al buc gran (dimecres de 

20:30 a 23h.) 

- 47 assajos dels tabalers de l’Atzeries de 2 hores al buc gran (dijous de 20 a 22h.). 

- 13 assajos dels tabalers de Malsons de 2 hores al buc gran (dissabtes d’11 a 13h.). 

- Ocupació del buc gran durant tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 18 de 

maig) 

- Ús del buc gran del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

- 46 assajos dels tabalers de La Vella de 2 hores i 30 minuts al buc petit (dimecres de 

20:30 a 23h.) 

- 1 assaig dels diables dels Malsons a la sala d’actes (dissabte 27 d’abril d’11 a 13h.). 

- 1 assaig dels diables de La Vella a la sala d’actes (dimarts 14 de maig de 20:30 a 

22:30h.). 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 53 

 

- Sopar de colla en motiu de la seva diada a la sala d’actes (divendres 17 de maig de 19 

a 23:30h.) 

- Ocupació de la sala d’actes tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 18 de maig) 

- 1 reunió de tabalers de La Vella a la sala d’actes (dimecres 18 de setembre de 21 a 

23h). 

- 1 assemblea general de colla a la sala d’actes (diumenge 22 de setembre de 15 a 

22h.). 

- 24 reunions de junta a la sala de juntes (dijous alterns de 20:30 a 22:30h.). 

- 1 reunió de tabalers a la sala de juntes (dimecres 8 de maig de 21 a 23h). 

- 3 reunions internes a la sala de juntes (dilluns 7 de juliol, 7 d’octubre i 21 d’octubre) 

- Ocupació de la sala de juntes tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 18 de 

maig) 

- 2 reunions de la comissió calçotada a la sala peixera (dilluns 11 de març de 20:30 a 

22:30h i dimarts 19 de març de 20 a 21h). 

- 6 reunions de l’àrea de foc a la sala peixera (dilluns 29 d’abril de20:30 a 23h, dimarts 

21 de maig de 20 a 22h i dimarts 11 de juny de 19:30 a 23:30h, dimecres 10 de juliol 

de 19:30 a 22:30h., dilluns 16 de setembre de 20 a 22h. i dijous 10 d’octubre de 20 a 

22h.). 

- 1 reunió de l’equip d’Atzeries a la sala peixera (dimarts 3 de desembre de 20 a 

22:30h.). 

- 5 reunions de junta a la sala pissarra (dijous alterns de 20:30 a 22:30h.). 

- 4 reunió de colla adulta a la sala pissarra (dimecres 13 de febrer de 20 a 23h; dijous 7 

de març de 20 a 22:30h; dijous 14 de març de 20 a 23h; dimecres 8 de maig de 21 a 

23h.). 

- 6 assajos del diables dels Malsons a la sala pissarra (dissabtes d’11 a 13h.).  

- Ocupació de la sala pissarra tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 18 de maig). 

- Ús de la sala pissarra del 14 al 21 d’agost en motiu de la Festa major de Gràcia. 

- 1 reunió de diables de La vella a la sala pissarra (dilluns 1 de juliol de 21:30 a 23h.). 

- 2 formacions CRE a la sala pissarra (dijous 11i dimarts 23 de juliol de 20 a 23h.). 

- 4 reunions internes a la sala pissarra (dilluns 15 de juliol de 20 a 23:30h., dimarts 16 

de juliol de 19 a 21h., dimarts 30 de juliol de 20 a 23:30h. i dimecres 9 d’octubre de 

20 a 23h). 

- 3 reunions de l’equip d’Atzeries a la sala pissarra (dilluns 9 de setembre de 19 a 

22h.,dijous 3 d’octubre de 20 a 22h. i dimarts 3 de desembre de 20:3h a 22h. 

- Ús del taller de reparacions per part de l’Atzeries (dijous 16 de maig de 19 a 22h i 

dijous 21 de novembre de 19 a 21h.) 

- Ocupació del taller de reparacions durant tot el matí en motiu de la seva diada 

(dissabte 18 de maig). 

- Ocupació del vestuari tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 18 de maig). 
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3.2.- CESSIÓ D’ESPAIS 

El Centre de Cultura Popular La Violeta ofereix un servei de cessió d’espais així com el seu 

equipament tècnic per a la realització d’activitats puntuals o regulars, sempre i quan aquestes 

no dificultin cap activitat programada al centre. 

Amb aquest servei es pretén: 

 Oferir als agents abans descrits la possibilitat d’utilitzar els espais del Centre de Cultura 

Popular La Violeta  per a la realització de les seves activitats. 

  Afavorir la participació ciutadana i reforçar el moviment associatiu del districte. 

  Afavorir el suport a la creació d’artistes, col·lectius emergents i altres agents de la 

cultura popular. 

 Enfortir la vinculació de l’equipament amb el territori. 

Durant el segon trimestre del 2019, s’han efectuat les següents cessions d’espais: 

 CESSIONS PUNTUALS 

 

 Ajuntament de Barcelona (Àrea de drets socials  ) 

- Consell de Governança de l’Acord Ciutadà a la sala d’actes el dijous 28 de 

novembre (2 hores i 30 minuts). 

 APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya) 

- Assemblea a la sala d’actes el dimecres 8 de maig (2 hores) 

- Assemblea a la sala d’actes el dimarts 18 de juny (3 hores) 

- Assemblea a la sala d’actes el dimecres 27 de novembre (2 hores  i 30 minuts) 

 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

- Presentació del Pla Municipal de Residus (PREMET 25) a la sala d’actes el 

dimecres 3 d’abril  (2 hores) 

 

 Associació Amics de les misses polifòniques 

- Assaig musical a la sala d’actes el dissabte 23 de febrer (11 hores) 

- Assaig musical a la sala d’actes el dissabte 25 de maig (11 hores) 

 

 Associació Casal Corpus (Grup de Teatre) 

- Assemblea ordinària a la sala pissarra el diumenge 20 d’octubre  (4 hores) 

 

 Associació Catalana de Balls de Swing 

- Festa swing a la sala d’actes el dissabte 2 de febrer (6 hores) 

- Festa swing a la sala d’actes el cap de setmana del 6 i 7 d’abril (11 hores cada 

dia) 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 55 

 

- Festa swing a la sala d’actes el diumenge 16 de juny (7 hores) 

- Festa swing a la sala d’actes el cap de setmana del 6 i 7 de juliol (11 hores cada 

dia) 

- Festa swing a la sala d’actes el dissabte 7 de setembre (6 hores) 

- Festa swing el cap de setmana del 19 i 20 d’octubre (7 hores el dissabte i 11 

hores el diumenge) 

- Festa swing a la sala d’actes el dissabte 7 de desembre (6 hores) 

 

 Associació Cultural de l'Escola de Música de Gràcia 

- Concert a la sala d’actes el diumenge 26 de maig (5 hores) 

- Concerts de final de curs a la sala d’actes el cap de setmana de l’1 i 2 de juny (8 

hores en total) 

- Concerts de Nadal a la sala d’actes el dissabte 14 de desembre (5 hores). 

 

 Associació de Terapeutes Reiki a Catalunya  

- Assemblea a la sala d’actes el dimarts 15 d’octubre (2 hores). 

 

 Associació d'Estudis Geobiològics 

- Jornades sobre aparells per mesurar camps electromagnètics d'alta i baixa 

freqüència, a la sala pissarra el cap de setmana del 23 i 24 de novembre (10 

hores el dissabte i 4 hores el diumenge). 

 

 Associació Drukpa Barcelona 

- Xerrada sobre filosofia budista, "La roda de la vida - mirall de l'existència" a la 

sala d’actes el divendres 27 de setembre (2 hores) 

 

 Associació The Beauty Fools 

- Assaig de la coral a la sala d’actes el dijous 1 d’agost (2 hores) 

 

 BabyFLG 

- Projecció d’un documental i activitats relacionades a la sala d’actes el 

diumenge 27 de gener (5 hores). 

 

 CALIU associació d'usuaris de GNU/Linux en llengua catalana 

-  Reunió a la sala pissarra el dissabte 21 de setembre (5 hores) 

 

 

 Carolina Pereira Copello 

- Espectacle Familiar "Animalitos Viajeros" a la sala d’actes el dissabte 30 de 

novembre (5 hores) 
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 Club Deportivo Versus 

- Jornada brasilera a la sala d’actes el dissabte 11 de maig (11 hores) 

 

 Comunitat de propietaris plaça del Sol número 2 

- Reunió de propietaris a la sala pissarra el dimecres 18 de setembre (2 hores) 

 

 Comunitat d'usuaris pàrquing Plaça de la Revolució 

- Reunió de propietaris a la sala pissarra dimecres 10 d’abril (2 hores) 

 

 Consorci Institut d’Estudis Regionals i metropolitans de Barcelona 

- Jornada de treball en grup a la sala d’actes el divendres 19 de juliol (3 hores i 

30 minuts) 

 

 CooDin SCCL 

- Formació a la sala de juntes el divendres 4 d’octubre (2 hores i 15 minuts) 

 

 Dona Llum  Associació catalana per un part respectat 

- Assemblea a la sala d’actes el dissabte 23 de febrer(3 hores). 

 

 Escola d'Estiu Casp 

- Reunió de valoració del casal d'estiu el dilluns 4 de novembre a la sala de 

juntes (3 hores). 

 

 Flor López Solano 

- Club de lectura a la sala de juntes el dimarts 12 de novembre (2 hores).3 

 

 Francesco Maria Camonita 

- Formació a la sala peixera el 21 de novembre (3 hores) 

- Formació a la sala peixera el 27 de novembre (3 hores) 

- Formació a la sala peixera el 4 de desembre (3 hores) 

- Formació a la sala peixera el 17 de desembre (3 hores) 

 

 Grup d'exalumnes MDAE (Política internacional) 

- Taula rodona a la sala d’actes el dijous 20 de juny (2 hores) 

 

 Marta Rovira 

- Reunió de treball a la sala de juntes el dilluns 16 de desembre (2 hores) 

 

 Messies Participatiu BCN 

- Càsting de solistes al buc gran el diumenge 28 de juliol (4 hores i 30 minuts) 
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 Nusos Associació per l'Intercanvi del Diàleg Cultural 

 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 22 de febrer (2 hores 

30 minuts) 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 22 de març (2 hores 

30 minuts) 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 3 de maig (2 hores 30 

minuts) 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 31 de maig (2 hores 

30 minuts) 

- Assemblea a la sala d’actes el dimarts 25 de juny (2 hores) 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 25 d’octubre (3 

hores) 

- Reunió de caràcter cultural a la sala pissarra el divendres 29 de novembre (2 

hores) 

 

 Parròquia Sant Eugeni Papa 

- Concert de Gospel a la sala d’actes el diumenge 15 de desembre (3 hores) 

 

 Pau Vallvé Navarro 

- Concert a la sala d’actes el dissabte 15 de juny (7 hores) 

 

 Reginald Vilardell 

- Assaig musical al buc gran el dijous 18 de juliol (2 hores) 

 

 Roger Catalan 

- Reunió a la sala de juntes el 27 de juliol (5 hores) 

 

 Shine Music School 

- Concert de final de curs a la sala d’actes el diumenge 2 de juny (3 hores) 

 

 Sociedad Misionera Española (ASDIMORES) 

- Concert nadalenc de la coral de nens i adults a la sala d’actes el dissabte 30 

de novembre (2 hores) 

 

 Silvina Laura 

- Concert a la sala d’actes el dissabte 2 de març (5 hores). 

 

 Sostre Cívic Associació 

- Assemblea a la sala d’actes el divendres 14 de juny (5 hores 30 minuts) 

 

 Stand Up Academy 

- Espectacle de monòlegs a la sala d’actes el divendres 11 de gener (5 hores) 

- Espectacle de monòlegs a la sala d’actes el dissabte 12 de gener  (5 hores) 
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- Espectacle de monòlegs a la sala d’actes el divendres 28 de juny (5 hores) 

- Espectacle de monòlegs a la sala d’actes el dissabte 27 de juliol (5 hores) 

 

 Tymbalys (Escola Lys, SCCL) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 8 de febrer (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 22 de febrer (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 15 de març (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 5 d’abril (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 26 d’abril (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 24 de maig (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 6 de setembre (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 8 de novembre (2 hores) 

- Assaig musical al buc gran el divendres 13 de desembre (2 hores) 

 

 Universitat de Barcelona 

- Reunió d’un grup de treball a la sala pissarra el dissabte 23 de febrer (8 hores). 

 

 Women on waves 

- Acte i concert contra la violència masclista a la sala d’actes el dissabte 19 de 

gener  (tot el dia) 

 

 

 CESSIONS FIXES 

 

 Actura 12, SL 

- 2 assajos musicals setmanals al buc gran, a partir del setembre (tots els 

dimarts i tots els divendres de 10 a 12h.) 

 

 Associació Cultural Dulse Caminar  

- Assajos musicals setmanals al buc gran ( tots els diumenges de 19 a 21h) 

 

 Cor Anton Bruckner  

- Assajos a la sala d’actes  (tots els dijous de 20:45 a 23h) 

 

 Jordi Guilera 

- Assajos musicals al buc gran (tots els dijous de 19 a 20h) 

- Assajos setmanals del cor de cambra en creació, a partir de l’octubre (tots els 

divendres de 21 a 22h). 

 

 Reperkutim (Teixint Connexions) 

- Assajos musicals al buc gran (tots els dilluns de 17 a 19h) 

- Assajos musicals al buc gran (tots els divendres de 17 a 19h) 

-  
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 CESSIONS GRATUÏTES / COL·LABORACIONS 

 

 Ajuntament de Barcelona 

- Reunió d’Ecologia urbana a la sala d’actes (dimecres 13 de novembre de 17 a 

20h.) 

 

 Associació de Veïns i Amics del Carrer Maspons 

- Reunió a la sala pissarra el dijous 24 de gener (2 hores). 

 

 Associació cultural Maria Mercè Marçal 

- Presentació projecte: “Camps de batalla: gent gran, cures i il·lustració” a la sala 

d’actes (dimarts 5 de febrer a les 19h) 

 

 Associació Oratge 

- Projecte “Temps per tu” a la sala pissarra (3 dissabtes al mes de 19 a 20h) 

 

 Aula d’extensió Universitària de Gràcia 

- Reunions de junta a la sala de juntes (tots els dijous d’11 a 13h) 

- Totes les conferències de la seva programació a la sala d’actes (alguns dimarts 

de 19 a 20:30h): 

 

o Hàbits de vida saludable; a càrrec de Carles Paytubí Gari, doctor en 

medicina. (dimarts 15 de gener). 

o Leonard Bernstein “Músic total”; a càrrec de Pere Andreu Jariod, 

divulgador musical i col·laborador de Catalunya Música (dimarts 29 de 

gener). 

o 300 dies de la batalla de l’Ebre; a càrrec d’Assumpta Montellà, 

professora i escriptora (dimarts 12 de febrer). 

o La càbala; a càrrec de Manuel Forcano, professor i escriptor (dimarts 

26 de febrer). 

o Estampats, indianes i l’origen de la industrialització de Catalunya; a 

càrrec de Marta Prevosti, investigadora Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica (dimarts 12 de març). 

o La corrupció al llarg dels temps; a càrrec de Salvador Claramunt, 

medievalista, doctor de la Universitat de Barcelona. (dimarts 26 de 

març). 

o Pintores catalanes, a càrrec de Vinyet Panyella, directora del Museu de 

sitges (dimarts 9 d’abril) 

o Creació literària: de la idea a l’escriptura, a càrrec de Rafael nadal, 

escriptor i periodista (dimarts 30 d’abril) 

o La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil, a càrrec de 

Josep Maria Contel, historiador i dinamitzador social (dimarts 7 de 

maig) 
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o Maria Callas: una vida d’òpera, a càrrec d’Enric Mayoles, divulgador 

musical (dimarts 14 de maig) 

o Salvador Espriu, “Si de nou volen passar” a càrrec de Rosa Delor i 

Muns, filòloga i escriptora (dimarts 28 de maig) 

o Miniatures per a guitarra, a càrrec de Jordi Codina, guitarrista (dimarts 

11 de juny). 

o Conseqüències de l’Armistici de 1918 a Rússia, a càrrec de Ramon 

Alquézar, historiador i catedràtic UB. 

o Drogues, medicaments i altres miracles, a càrrec d’ Oriol Romaní, 

antropòleg i professor  de la Universitat de Tarragona. 

o Periodisme enganyós i periodisme compromès, a càrrec de Vicens 

Lozano, periodista i historiador. 

o Espies al cinema, a càrrec de Núria Vidal, comentarista 

cinematogràfica. 

o Rosa de foc, a càrrec de Garau Rolandí, historiador. 

o El Messies de Haendel, a càrrec de Xavier Chavarria i Talarn, musicòleg 

de Catalunya Ràdio, llicenciat en història i ciències de la música. 

 

 CAOC 

- Taller de nadales occitanes a la sala pissarra el dissabte 21 de desembre (de 16 

a 21h). 

 

 Club Ciclista Gràcia 

- Assemblea general  a la sala d’actes el diumenge 20 de gener (4 hores). 

 

 Districte de Gràcia 

- Reunió Comissió Protocol Festiu a la sala de juntes el dilluns 11 de març (de 

19:30 a 21:30h) 

- Taula de Salut Comunitària dels barris Vila-Camp Grassot a la sala de juntes el 

dimarts 19 de març (de 19 a 21h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 25 de març (de 18 a 20:30h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 11 d’abril (de 18 a 20:30h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 16 de maig (de 18 a 20:30h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 13 de juny (de 18 a 20:30h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 25 de juliol (de 18 a 20:30h) 

- Taula de places a la sala pissarra el dijous 19 de setembre (de 18 a 20:30h) 

 

 Espai jove La Fontana 

- Reunió d’equip a la sala peixera el dijous 19 de desembre ( de 17 a 21h.) 
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 Help to help Nepal 

- Tarda solidària per tal de recolzar el projecte “Sahayatra health 

awarenessprogramme” a la sala d’actes el diumenge 29 de desembre ( de 12 a 

23h.) 

 

 ICUB 

- Formacions a mestres dins del projecte “Corrandaescoles” a la sala pissarra  

(del 3 al 5 de setembre de 16 a 19h). 

 

 Llibreria La Memòria 

- Taula rodona: “Memòria de tres periodistes catalans: Gaziel, Xammar i Sentís”  

a la sala d’actes (dilluns 25 de febrer a les 19h). 

 

 Plataforma Gràcia Llibertat 

- Reunions a la 

 

 Taller d’Història de Gràcia 

- Assemblea general a la sala pissarra (dimecres 2 d’octubre de 20 a 22h). 

 

 Xarxa ReDespierta 

- Projecció del documental “Guerreras del tiempo”  a la sala d’actes ( dimarts 19 

de març a les 19h). 

 

 

3.3.- SERVEI D’INFORMACIÓ 

Un dels objectius de La Violeta és informar i assessorar a la població sobre tots els temes 

relacionats amb la cultura popular, així com tot el relacionat amb el Districte de Gràcia, ja que 

al trobar-se al mig de la Vila de Gràcia, el centre exerceix com a punt d’informació de moltes 

temàtiques relacionades amb el districte.  

Es dóna resposta a tos els temes que siguin de l’interès dels usuaris, així com s’assessora i 

s’ofereixen els serveis i recursos que es tinguin a l’abast. 

L’espai dels despatxos dels treballadors de l’equipament es troben situats a l’entrada del 

centre i coberts amb vidre, pel que són visibles des de l’exterior. Aquest fet propicia a que tots 

l’equip humà de La Violeta exerceixi una important tasca d’informació als usuaris i/o visitants. 

  



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2019 

 

 

 62 

 

4.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

4.1.- REUNIONS D’ENTITATS RESIDENTS 

Un dels òrgans de participació i decisió de La Violeta són les reunions de les entitats residents, 

que s’efectuen mínim 1 cop al trimestre.  

En aquestes reunions, a l’inici es valoren les activitats passades (tant de La Violeta com de les 

pròpies entitats) i s’expliquen les properes.  La resta de punts, es dediquen a posar en comú les 

necessitats, queixes, propostes, etc. de les entitats per tal de poder tractar i millorar tots els 

neguits que sorgeixin. 

Al 2019, s’han fet 3 reunions (dimarts 9 d’abril, dimarts 9 de juliol i dimarts 8 d’octubre) i cal 

destacar diferents acords: 

- S’ha creat la llista de representació de les entitats residents al Consell Rector de La 

Violeta (des del 2019 fins al 2026). 

- S’ha redissenyat la distribució dels espais de La Violeta, assignant els espais que cada 

colla ocupa durant les actuacions a on participen totes les colles de la CCCG 

(Foguerons i Festa major de Gràcia). 

- S’ha iniciat i finalitzat un procés de revisió del Protocol Intern de cessió d’Espais per tal 

que totes les entitats residents hi vegin reflectides les seves necessitats. 

També és important destacar les propostes que ens hem marcat per treballar de cara al 2020: 

- Redistribució d’espais d’emmagatzematge 

- Protocol d’agressions i d’igualtat de gènere 

- Integrar projectes entre entitats 

- Crear el fulletó general de la violeta amb informació de totes les entitats. 

4.2.- LES COMISSIONS DE LA VIOLETA 

Durant el segon trimestre s’ha estat treballant en el projecte de creació de “Les comissions de 

La Violeta” per tal de centralitzar la organització de les diferents activitats destacades (dins del 

calendari festiu tradicional) que se celebren a La Violeta amb la col·laboració de diferents 

voluntaris. Al juliol es va iniciar la campanya de difusió i es van obrir les inscripcions, i al 

setembre ja es va començar a treballar amb algunes d’elles: 

1) Comissió de La castanyada: 

La castanyada va marcar el tret de sortida del projecte “Les comissions de La Violeta”, 

essent aquesta la primera comissió que s’ha posat en marxa.  

En aquest sentit la valoració és molt positiva, ja que aquest sistema millora la 

coordinació de les activitats i permet posar en comú les diferents propostes, opinions, 

etc. 

2) Comissió de Nadal:  

La comissió de Nadal ha estat la segona que s’ha posat en marxa, principalment per 

l’activitat d’ “El Tió de La Violeta”. Es tracta d’una comissió força nombrosa i ben 
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coordinada, però caldria més implicació a altres activitats, com a “El Carter reial de La 

Violeta”. És important destacar que un dels nous membres de la comissió es va 

apuntar també a fer de portador de “L’home dels nassos”, pel que l’objectiu d’implicar 

a gent nova mitjançant les comissions va per bon camí. 

4.3.- REUNIONS TÈCNIQUES 

A La Violeta fem un seguit de reunions de coordinació tècnica entre els diferents serveis de 

l’equipament, per tal de portar un seguiment del dia a dia del centre, així com la coordinació 

de projectes i activitats de l’equipament. En aquest sentit, entre l’abril i el desembre de 2019  

s’han dut a terme les següents reunions: 

- 8 reunions d’equip, entre la direcció del centre i els dinamitzadors. 

A partir del febrer, se n’ha fet una cada primer dimarts de mes, exceptuant agost i 

setembre que per motius de vacances no coincideix l’equip complet (el 26 de febrer, el 

12 de març, el 2 d’abril, el 7 de maig, el 4 de juny, el 2 de juliol, el 5 de novembre i el 3 

de desembre) 

 

- 3 reunions de treballadors, entre la direcció del centre, els dinamitzadors i els 

membres de l’equip de l’Espai de Gent Gran.  Mínim 3 a l’any (el 20 de març, el 23 de 

juliol i el 17 de desembre). 

A partir del 2020, es vol potenciar aquestes reunions, ja que són bàsiques pel bon 

funcionament del centre. Una de les millores, serà programar reunions individualitzades entre 

la direcció del centre i els diferents dinamitzadors, per tal de poder fer un seguiment més 

detallat de l’evolució del nou projecte. 

 

4.4.- ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EXTERNA 

Per altra banda, La Violeta participa a diverses reunions i trobades externes. Durant el segon 

trimestre s’ha participat en: 

- 7 reunions de la Taula d’equipaments de Cultura de Gràcia (el divendres 15 de 

febrer,el divendres 4 d’abril, el divendres 24 de maig, el divendres 5 de juliol, el 

divendres 17 d’octubre, el divendres 25 d’octubre i el divendres 29 de novembre). 

- 3 reunions de la Plataforma de Gestió Cívica de Barcelona, el dijous 7 de març, el 

dijous 4 d’abril i el dijous 2 de maig. 
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5.- 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, des del 2012 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 del 2016 s’ha activat  un nou formulari per 

centralitzar la demanda de cessió d’espais. Des del juliol d’enguany ha entrat en 

funcionament l’apartat de “Les comissions de La Violeta” amb el corresponent 

formulari d’inscripció. 

 

2. Butlletí electrònic 

A 31 de desembre de 2018 el butlletí comptava amb 995 subscriptors, més del doble 

que al 2014. A 31 de desembre de 2019, el nombre de subscriptors ha augmentat a 

1016. 

El Butlletí s’ha enviat mensualment informant de les properes activitats i explicant les 

activitats passades.   

 

3. Compte de facebook 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 2.529 

seguidors a 1 d’abril  de 2019) amb 2.999 seguidors. 

 

4. Compte de Twitter 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 1.812 

seguidors a 1 d’abril  de 2019) amb 1916 seguidors. 
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5. Compte d’Instagram  

S’hi ha anat publicat fotografies emblemàtiques i d’activitats destacades.  Va començar 

el 2n trimestre amb 1125 seguidors, i a 31 de desembre  de 2019 n’ha assolit 1.228. 

 

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” 

Pel segon trimestre i quart 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. També s’han fet programes 

específic amb la informació dels tallers infantils, per tal de fomentar la difusió a les 

escoles del barri. 


