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1.- INTRODUCCIÓ
Amb aquesta memòria es vol fer un recull i una descripció de totes les activitats
realitzades durant l’any 2018 al Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia. Així
mateix, el present document serveix per valorar dites activitats i poder millorar-les i
idear-ne de noves, garantint-ne i enfortint-ne la qualitat, i seguint l’objectiu de
potenciar i enfortir la Cultura Popular i Tradicional Catalana al Districte de Gràcia.
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2.- DINAMITZACIÓ
2.1.- TALLERS
Els tallers de La Violeta segueixen essent activitats destinades a diferents grups
d’edats (infantils, juvenils i per adults) de temàtiques molt variades: cultura popular
(música i dansa), informàtica, arts escèniques, benestar i salut i art.

El principal objectiu dels tallers proposats és la creació d’activitats culturals
innovadores relacionades amb la cultura popular i la canalització de propostes
externes a l’equipament.
Els tallers es programen trimestralment i, des de la tardor del 2015, alguns es
programen anualment (amb una duració de tres trimestres: d’octubre a juny).
Els tallers programats des de La Violeta, es divideixen en tres grans grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents (es tracta de tallers dirigits per
membres les colles i/o entitats residents de l’equipament).

-

Tallers oferts per professionals i/o voluntaris (que completen l’oferta de
tallers de l’equipament).

-

Tallers intergeneracionals (aprofitant que a La Violeta conviu el centre
cultural amb l’espai de gent gran).

Durant el primer semestre del 2018, l’oferta de tallers de La Violeta ha estat la següent:


Tallers anuals (Iniciats a l’octubre del 2017 i finalitzats al juny del
2018)

S’han ofert 6 tallers, dels quals tots han tirat endavant, formant un total de 9 grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents:
1) Iniciació a la Percussió (taller infantil,1 grup)

-

Tallers oferts per professionals:
2) Ioga, Ashtanga Vinyasa (taller per adults, 3 grups)
3) Expressió plàstica, festes i tradicions (taller infantil, 2 grups)
4) Dibuix (de 10 a 15 anys, 1 grup)
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5) Iniciació al món del teatre (taller per adults, 1 grup)
-

Tallers intergeneracionals:
6) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys, 1 grup)



Tallers d’hivern (1r trimestre: de gener a març del 2018)

S’han ofert 5 tallers, dels quals 2 s’han tirat endavant, formant un total de 6 grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents:
* Tallers oferts no realitzats:
- Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys)

-

Tallers oferts per professionals:
1) Contes populars explicats en anglès (infants de 3 a 6 anys acompanyats
d’un adult, 1 grup)
2) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 4
grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup).
* Tallers oferts no realitzats:
- Glosa (a partir de 16 anys)
- Club de lectura Gràcia als llibres (taller per adults)

-

Tallers intergeneracionals:
No s’ha ofert cap taller intergeneracional en format trimestral.



Tallers de primavera (2n trimestre: d’abril a juny del 2016)

S’han ofert 5 tallers, dels quals 1 s’ha tirat endavant, formant un total de 5 grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents:
* Tallers oferts no realitzats:
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- Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys)
-

Tallers oferts per professionals:
1) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 4
grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup).
* Tallers oferts no realitzats:
- Glosa (a partir de 16 anys)
- Club de lectura Gràcia als llibres (taller per adults)
- Lletres decoratives, Lettering (taller per adults)

-

Tallers intergeneracionals:
No s’ha ofert cap taller intergeneracional en format trimestral.



Tallers de tardor (4t trimestre: d’octubre a desembre del 2018)

S’han ofert 8 tallers, dels quals 2 s’han tirat endavant, formant un total de 6 grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents:
* Tallers oferts no realitzats:
- Iniciació a la gralla (a partir de 16 anys)

-

Tallers oferts per professionals:
1) Música amb infants petits (infants d’1 a 3 anys amb un acompanyant, 4
grups; nadons de 2 a 12 mesos amb un acompanyant, 1 grup).
2) Dibuix i pintura (taller per adults, 1 grup)
* Tallers oferts no realitzats:
- Glosa (a partir de 16 anys)
- Danses del món (taller infantil)
- Danses tradicionals dels Països catalans (taller per adults)
- Club de lectura Gràcia als llibres (taller per adults)
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- Lletres decoratives, Lettering (taller per adults)
- Crea el teu capgròs (taller infantil)

-

Tallers intergeneracionals:
No s’ha ofert cap taller intergeneracional en format trimestral.



Tallers anuals (Iniciats a l’octubre del 2018 i que finalitzaran al juny del
2019)

S’han ofert 6 tallers, dels quals tots han tirat endavant, formant un total de 10
grups:
-

Tallers oferts per les entitats residents:
1) Iniciació a la Percussió (taller infantil,2 grups)

-

Tallers oferts per professionals:
2) Ioga, Ashtanga Vinyasa (taller per adults, 3 grups)
3) Dibuix, pintura i tradicions (taller infantil, 2 grups)
4) Dibuix (taller per adults, 1 grup)
5) Iniciació al món del teatre (taller per adults, 1 grup)

-

Tallers intergeneracionals:
6) Anglès per viatjar (taller per adults, 1 grup)

Durant el 2018 s’han ofert 30 tallers, dels quals 17 han tirat endavant i han
suposat la creació de 36 grups de tallers que es tradueixen en 415
inscripcions.
Des del 2014 les inscripcions han augmentat considerablement: durant el 2014
vam obtenir 73 inscripcions, al 2015 en vam assolir 228, el 2016 vam augmentar
les inscripcions a 312, al 2017 les vam augmentar a 397, i enguany n’ hem assolit
415.
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La programació de tallers cada vegada està més especialitzada en Cultura Popular,
intentant proposar activitats de caire molt variat, però amb un fil conductor comú:
la cultura popular i tradicional. Tot i així, es mantenen certs tallers no relacionats
amb la cultura popular, com per exemple el taller de Ioga, ja que permeten acostar
la nostra activitat a un públic que potser no s’hi interessaria directament.

Veient les evolucions de les inscripcions des de l’obertura del centre, les valoracions són
molt positives, tot i que també hi ha punts a millorar:
-

El sistema de tallers programats anualment (d’octubre a juny) implantat el
4t trimestre del 2015 segueix tenint molt bona acollida, com demostra el fet
que s’han tirat endavant tots els tallers programats.

-

Les noves propostes necessiten una difusió més específica per tal de poder
assolir les inscripcions necessàries per tirar-los endavant.

-

Els tallers trimestrals que no s’han tirat endavant han tingut inscripcions,
però no les suficients perquè siguin viables econòmicament. És vital un
augment pressupostari per poder engegar nous tallers i treballar-ne la
continuïtat.
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Imatge 2. Taller “Contes populars explicats en anglès”.
Març de 2018.

Imatge 1. Taller “Percussió - Tabals”.
Març 2018.
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2.2.- ACTIVITATS
2.2.1.- Xerrades

Des de l’equipament es continua treballant per mantenir les xerrades de Cultura
Popular a Gràcia i difondre la cultura popular catalana a la Vila.
S’han dut a terme un total de 8 xerrades:

1. Xerrada: “Ball de l’ós dels pirineus, un carnaval diferent” (dimecres 14
de febrer):

El passat dimecres 14 de febrer La Violeta va oferir la

xerrada “Ball de l’ós dels Pirineus, un carnaval diferent” a càrrec d’Eloi
Ysàs, llicenciat en arts escèniques i investigador de ritus ancestrals,
festes tradicionals i arts escèniques contemporànies a la Universitat
Rovira i Virgili. Al llarg de la xerrada l’Eloi va explicar el saber popular
pagà que narra el despertar del gran plantígrad, assenyala l’arribada de
la primavera i la seva cacera o mort simbolitza la fi de l’hivern. Amb més
exactitud, es diu que l’ós trenca definitivament la seva hibernació la lluna
nova a partir de la Candelera, o sigui pel Carnaval.

2. Xerrada: “El món coral i les caramelles” (dimecres 14 de març): El
dimecres 14 de març La Violeta va oferir la xerrada “El món coral i les
caramelles” a càrrec de Jordi Gargallo, arxiver i secretari de l’Associació
Musical de Mestres Directors i assessor tècnic de la Federació de Cors
Clavé. El final de la Setmana Santa es viu amb música i cants corals a
gran part de Catalunya. Els carrers s’omplen de flors i cantaires de les
tradicionals

Caramelles.

Aquests

són

grups

itinerants

amb

cants

diversos: religiosos, satírics i festeig. Antigament es donaven regals als
cantaires, però, avui dia és més comú donar dolços o diners.

3. Cicle de conferències de cultura popular (dilluns 18 i dimecres 20 de
juny): Els passats dies 18 i 20 de juny La Violeta va acollir el cicle de
conferències de Cultura Popular organitzades pel Programa Internacional
(PEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colòmbia amb la següent
programació:
Dilluns 18 de juny del 2018
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3.1.Festes i tradicions a Barcelona, Sant Joan a càrrec de Josep Fornés,
Director del Museu Etnològic de Barcelona.
3.2.Gegants i capgrossos a càrrec de Joan Carles Montagut, Constructor
d’imatgeria festiva.
3.3.Disseny social a càrrec de Curro Claret, Dissenyador industrial.
Dimecres 20 de juny del 2018
3.4.La Flama del Canigó a càrrec d’Amadeu Carbó, Folklorista i escriptor.
3.5.L’art i la química de la Pirotècnia a càrrec de Guillem Roma, activista
de la cultura popular.
Totes les conferències van registrar una bona afluència d’assistents, tant
d’estudiants com d’usuaris habituals del centre.
4. Els diables festius a Catalunya (dimecres 17 d’octubre): El dimecres 17
d’octubre

La

Violeta

va

oferir

la

xerrada “Els

diables

festius

a

Catalunya” a càrrec de Guillem Roma, activista cultural. Ens va oferir
una conferència per conèixer el fenomen dels diables festius a Catalunya
i de les referències a la ciutat de Barcelona, de la seva recuperació com a
ball festiu i de la seva funcionalitat a l’actualitat.
5. Que ve el turc! Arrels medievals i pervivències de les festes i les danses
de moros i cristians (divendres 19 d’octubre): El passat 19 d’octubre La
Violeta va oferir la xerrada “Que ve el turc! Arrels medievals i
pervivències de les festes i les danses de moros i cristians” a càrrec
de Raül Sanchis, investigador col·laborador dels grups internacionals de
recerca LAiREM i ICONODANSA (URV). Ens va parlar de les traces
medievals i modernes i les pervivències actuals dels principals elements
conformadors de les festes i les danses de turcs o moros i cristians
celebrades a la Mediterrània occidental. Partint de la Barcelona de finals
del segle XIV i la joglaria sarraïna valenciana, va fer un recorregut
textual, iconogràfic i audiovisual per diferents manifestacions festives i
corèutiques d’arreu

on

la

figura

del

moro

és l’eix principal

de

l’engranatge festiu
6. Nocions bàsiques per aprendre a fer un petit pessebre artístic (dimarts 4
de desembre): El passat 4 de desembre la Sala d’Actes del centre va
acollir una xerrada a càrrec de Josep Ma. Contel, President del Taller
d’Història de Gràcia Centre d’Estudis, on va donar a conèixer alguns
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elements bàsics per a construir amb el sistema diorama un pessebre
artístic. Com planificar-lo, com donar les primeres passes, com construirlo, com pintar-lo, etc. Aquesta xerrada de temàtica nadalenca va
despertar la curiositat de molts usuaris que assistiren a la cita.
Les xerrades que s’han programat al llarg del 2018 han comptat amb un total
de 187 assistents.
L’assistència a les xerrades de Cultura Popular no és molt elevada, però es treballa
contínuament poder-les mantenir i oferir propostes atractives que arribin a un públic
més ampli i mantinguin el públic estable actual.
La novetat del Cicle de conferències de cultura popular, organitzant conjuntament amb
el Programa Internacional (PEI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colòmbia, ha
suposat un increment d’assistents considerable.

Imatge 3. Xerrada: “El món coral i les caramelles”. 14 de març de 2018.
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2.2.2.- Exposicions

Seguint l’objectiu de promoció i difusió de la Cultura Popular, s’han dut a terme
diferents exposicions, per tal de donar a conèixer la nostra cultura i, a més, hem
col·laborat amb d’altres entitats per tal de difondre la cultura en un sentit més
ampli i obert.
Durant el primer semestre del 2018 s’han dut a terme les 8 exposicions que es
detallen a continuació:
1.

Exposició del pessebre de La Violeta, un pessebre menys convencional
(del 11 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 s’amplia cada any.
Organitzadors: La Violeta
2.

Exposició “Xeremiers, la música de la festa” (del 15 de gener al 10 de
febrer): A Mallorca, les xeremies animaven i animen el ball. Són símbol
de la festa i després d’uns anys de recuperació de les arrels
mallorquines, s’ha passat de dues colles de xeremiers a més de cent.
Les escoles de música dels pobles i el Conservatori Superior de Música,
han inclòs classes d’aquest instrument. En aquest sentit, la trobada que
es fa a Sa Pobla, organitzada per l’Associació Cultural Albopàs i on
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participen colles d’arreu, són un símbol de bona salut que revitalitza
aquesta música.
El divendres 26 de gener

en Toni Torrens, impulsor de la festa

mallorquina dels Foguerons de Sa Pobla a la Vila de Gràcia, ara fa més
de vint-i-cinc anys, ens va presentar l’exposició fotogràfica “Xeremiers,
la música de la festa” pertanyent al seu fons privat.
Organitzadors: La Violeta i la Federació Foguerons Sa Pobla a Gràcia.
3.

Exposició: “Els barris de gràcia: espais de convivència” (del 12 al 28 de
febrer): L’exposició “Els barris de Gràcia: espais de convivència” tracta
de mostrar els resultats de la feina diagnòstica portada a terme per la
FAVB i les associacions veïnals del districte sobre el territori gracienc des
de fa més d’un any. Després de desenvolupar més d’una vintena de
tallers amb centres educatius, d’altres tantes entrevistes amb agents
claus del territori i de la sistematització de dades, presenten en aquesta
exposició bona part dels resultats, amb un espai ampli per l’exposició de
molts dels dibuixos fets pels nens i les nenes de primària que configuren
“els barris amb ulls d’infants”. El dilluns 12 de febrer es va dur a terme a
La Violeta la presentació de l’exposició a càrrec d’Ancor Mesa Méndez,
Sociòleg i Doctor en Psicologia Social per a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Organitzadors: Projecte portat a terme per la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona en col·laboració amb les
associacions veïnals del districte de Gràcia: AV Vila de Gràcia, AVV el
Coll-Vallcarca, AVV Park Güell – la Salut – Santllehí, AV Vallcarca Som
Barri, AVV Gràcia Nord-Vallcarca, AVV Camp d’en Grassot, AVV i amics
del Passeig de Sant Joan.

4.

Exposició: “Clavé al cor” (del 2 al 31 de març): L’exposició és una síntesi
de la importància històrica del moviment coral català i l’estima que, a
escala popular, s’ha guardat per la figura de Josep Anselm Clavé.
L’exposició, ens permet observar a Clavé amb els ulls crítics de la
distància, però amb l’admiració i el respecte cap a la seva obra i el seu
pensament.
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El divendres 2 de març es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició a càrrec de Josep Cruells, President de la Federació de Cors
de Clavé.
Organitzadors: La Violeta.

5.

Exposició: “Gelem, gelem” (del 3 al 9 d’abril): L’ exposició “Gelem,
Gelem” de Silvia Ariza, membre de l’Agrupació Foto-Cine CerdanyolaRipollet (AFOCER), relata amb imatges un projecte personal que
consisteix en la descoberta de la vida quotidiana dels diferents
col·lectius gitanos d’arrel catalana.
El dimecres 4 d’abril es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició a càrrec de Ricard Valentí, membre de l’Associació de Joves
Gitanos de Gràcia i de la mateixa Sílvia Ariza, Organitzadors: Associació
Joves Gitanos de Gràcia

6.

Exposició: “Apel·les Mestres, artista complet i home polièdric” (de l’11 al
30 d’abril): L’exposició “Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric” que presenta l’Esbart Català de Dansaires, consta de catorze
apartats, disset plafons, que repassen les principals facetes artístiques i
íntimes d’Apel·les Mestres: dibuixant, il·lustrador, músic, cançoner,
col·leccionista, amic, tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador gràfic,
folklorista, figurinista, jardiner i viatger. S’il·lustren amb dibuixos,
fotografies, retrats, caricatures i citacions d’Apel·les Mestres i altres
autors.
El passat dimecres 11 d’abril es va dur a terme a La Violeta
presentació

de

l’exposició a

càrrec

de Montserrat

Garrich

la

Ribera,

bibliotecària, documentalista, comissària de l’exposició i coneixedora de
la biografia d’Apel·les Mestres.
Organitzadors: Consorci per a la normalització lingüística.
7.

Exposició: “VI Concurs de fotografia gràcia solidària (del 3 al 15 de
maig): Gràcia Solidària és una agrupació de 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
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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.
Organitzadors: Gràcia Solidària.
8.

Exposició: “Refugiats, una mirada humana” (del 16 al 31 de maig):
Exposició organitzada pels alumnes de l’Escola Pàlcam amb l’objectiu de
mostrar la realitat dels refugiats mitjançant fotografies, treballs i vídeos
que han confegit els alumnes d’emprenedoria de 3r d’ESO de l’escola.
Amb aquest projecte educatiu tots els alumnes, des de P3 fins a 4t
d’ESO, mostren la seva visió particular, segons l’edat, sobre el problema
dels refugiats. Els alumnes han elaborat una finestra al món on ha
reflectit el seu desig i la seva esperança per tal d’assolir un món més
just.

L’exposició

combina

diferents

activitats,

com

per

exemple

l’intercanvi de cartes amb infants refugiats, col·lecta de diners per a
l’ACNUR (Agència de la ONU per als refugiats), etc. Per tal de fer
possible l’exposició, s’ha comptat amb la col·laboració de voluntaris
catalans al camps de refugiats, Jan Reig, Helena Meix, Ulrich Escola,
l’ACNUR, professorat universitari, fotoperiodistes particulars i el diari
Ara.
El dimecres 16 de maig es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició a càrrec d’alumnes de l’Escola Pàlcam.
Organitzadors: Escola Pàlcam.
9.

Exposició: “XIa. Trobada biennal dels Gegants de Gràcia” (del 2 al 30 de
juny): Una vegada més, la Vila de Gràcia torna a acollir la Trobada
Biennal dels Gegants de Gràcia! Una festa amb gegants vinguts d’arreu
del país i que aquest any s’emmarca dins del 25è aniversari de la nova
imatge dels Gegants. L’exposició va dedicada a aquesta diada tan
especial i fa un repàs dels diferents concursos.
El dissabte 2 de juny es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició a càrrec d’en Jordi Cardona, President de l’Associació Gegants
de Gràcia. Al final de la presentació es va procedir per part dels
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membres de la junta dels Gegants de Gràcia a l’entrega dels premis als
guanyadors dels diversos concursos realitzats amb motiu de la XIa
Trobada Biennal dels Gegants de Gràcia.
Organitzadors: Gegants de Gràcia.
10. Exposició “Fills del desert” (del 3 al 30 de juliol): El 3 de juliol es va
inaugurar a La Violeta l’exposició fotogràfica “Fills del
desert”. L’exposició mostrava els anys d’agermanament del Districte de
Gràcia amb la Daira de Guelta del campament de refugiats sahrauís
d’Aiún, ens oferia el punt de vista d’aquest agermanament a través dels
infants que venen cada estiu a Gràcia.
11. Exposició “200 anys de Festa Major” (del 2 al 21 d’agost): El 2 d’agost
es va inaugurar a La Violeta l’exposició fotogràfica “200 anys de Festa
Major”. L’exposició mostrava la història de la Festa Major de Gràcia amb
els seus alts i baixos; es podia constatar que al llarg dels seus 200 anys
de vida ha presentat èpoques d’esplendor, de decadència, de
recuperació i d’estabilitat.
12. Exposició “Guarnir el món de festa” (del 3 al 30 de setembre): El passat
1 de setembre es va inaugurar a La Violeta l’exposició “Guarnir el món
de Festa”, inclosa a la 8a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic
2018. L’exposició proposa un recorregut emocional comparatiu per
l’espai urbà que la festa transforma en espai humà en ciutats com
Barcelona, València, Lisboa o Medellín. La mostra presenta gran
quantitat d’elements etnogràfics de les ciutats escollides: Gràcia, amb la
seva Festa Major d’agost; València, amb les Falles de Sant Josep; el
barri d’Alfama, amb les festes de Santo António; Medellín, «la más
educada», amb l’emotiu Desfile de Silleteros de Santa Elena durant la
Feria de las Flores. En els diferents àmbits trobarem objectes,
fotografies i audiovisuals que ens mostraran la singularitat i el sentiment
de les persones que fan i viuen la festa. A més, durant el mes de juliol
se celebraran diverses activitats i festes dedicades a cada ciutat.
13. Exposició “Còmics & muntanya” (de l’1 al 26 d’octubre): El dilluns 15
d’octubre es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició “Còmics & Muntanya” a càrrec de Xavi Mountain, Edu
Català, Sergi Díez i Xavi Socías, uns escaladors que dibuixen amb bon
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humor i estils ben diferents situacions surrealistes o imatges
entranyables des d’un gran coneixement dels esports de muntanya,
l’escalada i l’alpinisme. Aquesta exposició formava part del 3r cicle
d’humor “Gràcia riu!” organitzat pels equipaments culturals de Gràcia
del 18 al 28 d’octubre d’enguany, i es va poder visitar de l’1 al 26
d’octubre.
14. Exposició: “PEZHIBITION” (del 27 d’octubre al 17 de novembre): El
dissabte 27 d’octubre es va dur a terme a La Violeta la presentació de
l’exposició “Pezhibition” de la mà del seu organitzador en Javier
Murciano, gran col·leccionista de tot el relacionat amb el món
PEZ. L’exposició és una mostra d’artistes plàstics i il·lustradors
que reinterpreten a la seva manera els populars caramels PEZ.
15. Exposició: “65 anys d’imatges, 65 anys en dansa. Ballets de Catalunya”:
El dilluns 19 de novembre es va dur a terme a La Violeta la presentació
de l’exposició 65 anys d’imatges, 65 anys en dansa. Ballets de
Catalunya a càrrec de Ramon Gomis, president de Ballets de Catalunya,
i altres membres de l’associació. La present exposició fotogràfica mostra
la història de Ballets de Catalunya, Associació cultural fundada l’any
1953 a la ciutat de Barcelona i, des d’aleshores, dedicada a la
recuperació, difusió i ensenyament de les danses tradicionals dels Països
Catalans amb la màxima fidelitat possible. Actualment l’associació està
formada per diverses seccions: infantils, juvenils, cos de dansa,
bastoners, antics dansaires, balls de plaça i el grup musical De Soca-rel.
16. El pessebre de la violeta, un pessebre poc convencional: Enguany,
durant les Festes de Nadal, seguint una bonica tradició nadalenca, La
Violeta ha exposat un pessebre de vuit metres quadrats, elaborat amb
figures i complements diversos de la casa de joguines PLAYMOBIL®. A
portes del Nadal és habitual en moltes llars, entitats, esglésies, places,
entre altres llocs de fer el pessebre. De pessebres i figures n’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 de joguines que
les comercialitza en va fer algunes dedicades al Naixement.
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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.
També cal destacar que cada vegada tenim més activitats relacionades amb les
exposicions (presentacions, documentals, xerrades, etc.), que aquest any han
comptat un total de 220 assistents. L’objectiu es treballar en aquesta línia, de
manera que les exposicions i les altres activitats del centre estiguin
relacionades.

Imatge 5. Exposició “Clavé al cor”. Març de 2018.

Imatge 6. Exposició “Apel·les Mestres, artista complet i home
polièdric”. Abril de 2018.
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Imatge 7. Exposició “Guarnir el món de festa”. Setembre de
2018.

Imatge 8. Exposició “PEZHIBITION”. Novembre de 2018.
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2.2.3.- Matinals Infantils
L’objectiu de convertir La Violeta en un espai de referència per al públic familiar està
assolit, i es treballa per mantenir i millorar les propostes actuals.
Al llarg del primer semestre del 2018 s’han programat les següents matinals infantils:
1. Es jai de sa barraqueta (dissabte 27 de gener): A càrrec de la a Companyia
Teresetes Paradís . La Sala d’Actes de La Violeta va acollir la presentació del
conte il·lustrat “22 minyons” de Maria Cristina Jorquera i Francesca M. Mir. Les
autores van parlar del seu recent llibre sobre la imatgeria variada que participa a
les festes de Sant Antoni de Sa Pobla, on hi destaquen els “caparrots minyons”,
que són uns capgrossos infantils. Després de la presentació del llibre i de la
demostració dels balls que realitzen els “caparrots minyons”, la Companyia
Teresetes Paradís va presentar la tradicional sessió de teresetes.
2. UNA GUITARRA I DOS CONTISTES (diumenge 4 de febrer): La Companyia Piñol
vila i companyia ens va presentar la matinal infantil “Una guitarra i dos
contistes”. Un espectacle familiar de petit format que combina la narració oral
amb el suport de titelles de mà i la música d’animació amb guitarra. La posada
en escena teatralitzada es fa en un to còmic impulsat pels dos personatges
protagonistes que promouen la participació de la mainada. Grans i petits varen
gaudir d’una matinal molt entretinguda.
3. L’Agustinet, el Pepitu Campanar i el Drac de Banyoles (diumenge 18 de febrer):
La Violeta va presentar una nova aventura del nostre amic l’Agustinet amb la
participació del Pepitu Campanar, “L’Agustinet, el Pepitu Campanar i el Drac de
Banyoles”. Explica la llegenda que fa molt i molt temps, una bèstia immensa
vivia en una cova, a gran profunditat, del llac de Banyoles… És una adaptació
titellaire de la popular llegenda del drac de Banyoles, una divertida versió de
la coneguda llegenda catalana.
4. Els tres porquets (diumenge 4 de març): El passat diumenge 4 de març tots els
assistents a la matinal infantil de La Violeta van gaudir de l’adaptació per a
titelles del conegut conte popular Els tres porquets, especialment pensat per als
més petits, un conte de putxinel·lis interactiu, fresc i divertit, on els nens i nenes
van animar constantment als seus personatges i on els crits i les rialles es
barrejaran amb els somriures dels adults, en un espectacle participatiu, que es
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va desenvolupar a un ritme trepidant. L’obra va ser fidel al conte tradicional, tot
i que ens va sorprendre amb un final inesperat.
5. L’Agustinet i el fantasma trapella (diumenge 18 de març): La Violeta va
presentar una nova aventura del nostre amic l’Agustinet amb la participació del
Pepitu Campanar, “L’Agustinet i el fantasma trapella” 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
serà desemmascarat.
6. La llegenda de Sant Jordi (diumenge 15 d’abril): El passat diumenge 15 d’abril la
companyia Titelles Vergés va presentar “La llegenda de Sant Jordi”. Una
adaptació titellaire de la llegenda popular de Sant Jordi, la princesa i el drac. Va
ser una divertida versió de la coneguda llegenda catalana, però
amb algun element nou de la tradició d’altres països d’Europa on també
tenen llegendes del cavaller Giorgi de Capadòcia.
7. El Mag d’Oz (diumenge 6 de maig): La Companyia Titelles Vergés va presentar
l’espectacle de titelles El Mag d’Oz. Dorothy, el Llenyataire de Llauna,
l’Espantaocells i el Lleó Poruc s’encaminen cap a la ciutat de les Maragdes, per
mirar de trobar una solució als seus problemes. Allà, figura que el Mag d’Oz els
ho ha de resoldre tot. Mentrestant, pel camí, ensopegaran amb tota mena de
gent i tot tipus d’aventures. Una adaptació titellaire del llibre de literatura
infantil escrit per Lyman Frank Baum The Wonderful Wizard of Oz, un popular
conte que va agradar a grans i petits.
8. La caputxeta vermella(diumenge 7 d’octubre): El passat dissabte 7 d’octubre la
Companyia Titelles Vergés va presentar l’espectacle La Caputxeta vermella. Una
funció especialment pensada per als més petits, en una versió actualitzada del
conte clàssic, divertida i molt dinàmica. La Sala d’Actes de La Violeta va registrar
una gran afluència de públic disposat a passar una bona estona.
9. En Jack i la mongetera màgica (diumenge 11 de novembre): La Violeta va acollir
una nova matinal infantil de la mà de l’actriu Laura Cuervo, va compartir amb
nosaltres el conte de Jack i la mongetera màgica entre altres contes d’arrel
tradicional. Grans i petits van poder gaudir de la seva capacitat de transmetre
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emocions per aquesta manera apropar-nos a la tasca que fan les rondallaires i a
la seva especial manera d’expressar-se i d’explicar-nos històries. Al final de la
sessió la mainada van pintar un mural en el qual dibuixaren amb colors els
contes que havien escoltat durant la sessió.
10. La caseta de xocolata (diumenge 25 de novembre): El diumenge 25 de
novembre vam gaudir d’un matí familiar a càrrec de la Companyia Titelles
Vergés amb l’espectacle de titelles La caseta de xocolata, basat en el conte de
Hansel i Gretel. Adaptació per a titelles del conegut conte popular, en una versió
actualitzada i divertida on sempre es busca la complicitat i la participació del
públic. L’espectacle era molt dinàmic, amb un ric vocabulari, una escenografia
sorprenent amb molts canvis de decorat i una acurada posada en escena. La
Sala d’Actes de La Violeta va registrar una gran afluència de públic disposat a
passar una bona estona.
11. Els pastorets, l’Agustinet i el Pepitu Campanar (diumenge 16 de desembre): El
passat diumenge 16 de desembre la Companyia Titelles Vergés ens va presentar
una nova versió dels tradicionals Pastorets, amb la característica d’un
enfocament simplificat i planer, especialment pensat per a un públic
infantil. L’obra era fidel al conte tradicional, però va introduir alguns canvis molt
divertits com la participació de L’Agustinet i el Pepitu Campanar a la funció.

S’han programat 11 propostes de disciplines variades, per tal de que la oferta
arribi al màxim de públic, que han portat a La Violeta un total de 1119
espectadors.
L’assistència a les matinals infantils segueix augmentant considerablement. Tot i així, la
baixa assistència detectada els anys anteriors en les sessions programades a finals de
primavera (finals de maig, juny), ha fet reduir la oferta durant els mesos de bon
temps, essent la última proposta el 6 de maig.
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Es segueix mantenint la programació continuada de titelles a càrrec de Sebastià Vergés;
ja que és el representant de la tercera generació d’una de les famílies titellaires amb
més tradició de Catalunya i és actualment l’únic que té el personatge de l’Agustinet, un
capgròs que forma part de les figures festives de la Vila de Gràcia i el Pepitu Campanar,
un gegantó que representa el campanar de la Plaça de la Vila i també forma part de les
figures festives de la Vila de Gràcia. Això l’està convertint en un reclam entre els infants
del barri, que ja relacionen l’equipament amb aquests personatges ( l’Agustinet el tenim
exposat a l’equipament durant tot l’any). A més, el fet que empri la tècnica tradicional
titellaire del titella de guant català, ens permet oferir un espectacle d’arrel tradicional
que encaixa a la perfecció amb l’objectiu de difusió de la cultura popular de La Violeta.
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Imatge 9. Matinal Infantil “Es jai de sa barraqueta”. 27 de gener de
2018.

Imatge 10. Matinal Infantil “El mag d’Oz”. 6 de maig de 2018.
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Imatge 11. Matinal Infantil “La caputxeta vermella”. 7 d’octubre de
2018.

Imatge 12. Matinal Infantil “La caseta de xocolata”. 25 de novembre
de 2018.

26

Data: 14/01/2019
Rev: 00

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE
CULTURA POPULAR LA VIOLETA DE
GRÀCIA
2018

Data: 14/01/2019
Rev: 00

2.2.4.- Concerts
Després que al 2015, amb la millora d’insonorització de la sala d’actes, la programació
de concerts va poder ser més variada i ja no està limitada a cantautors, durant el 2018
s’ha seguit treballant per oferir una oferta molt diversa.

1. Los Manoplas (dissabte 3 de febrer): Los Manoplas són un grup de pop-rock,
que va presentar el seu primer EP “Amor de Trankimazin”. A part del seu
repertori habitual el grup també va oferir versions d’altres temes coneguts,
en un directe que va agradar molt a tots els assistents.
2. Enric Llucià & group (dissabte 24 de febrer): La Violeta va acollir l’actuació
d’Enric

Llucià

&

Group.

Un

concert

on

van

presentar

el

seu

nou

espectacle “VIURE?!”, que passeja per diferents registres del jazz-pop
d’autor, a part dels temes que formaran part del seu nou àlbum, també van
interpretar altres temes del seu repertori. L’Enric Llucià acompanyat d’una
excel·lent banda liderada per en Pep O’Callaghan a la guitarra, Àlex
Ventura a la bateria, Chiara Giani al baix i Rubén Bes als teclats, van oferir
un concert esplèndid a tot el públic assistent, marcat per la calidesa que
transmeten els seus directes.
3. Quinteto Dequera! (dissabte 28 d’abril): La Violeta va acollir una magistral
actuació del Quinteto Dequera!, interpretant temes clàssics del mestre Astor
Pantaleón Piazzolla, “el gran Astor”, i també incorporant al seu repertori
temes fets a partir de moltes de les variables que va adquirir la música
d’Astor Piazzolla: les referències rítmiques i interpretatives del tango, les
influències harmòniques, formals i sonores de compositors tant de la música
clàssica com de la contemporània, i la participació́ de certs elements del
jazz, com la incorporació́ de la guitarra elèctrica i l’ús de la improvisació. Els
components del Quinteto Dequera!, Gustavo Llull, piano; Julián Álvarez,
saxòfon; Iu Boixader, contrabaix; Blai Navarro, acordió i Darío Barroso,
guitarra, van oferir un concert virtuós que el públic va agrair amb una
sonora ovació a la finalització.
4. DIORAMA JAZZ (divendres 4 de maig): La Violeta va acollir per cinquè any
consecutiu el concert solidari de Diorama Jazz Band, en col·laboració amb la
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campanya LA FAM NO FA VACANCES del Banc dels Aliments. L’entrada
era gratuïta, només calia donar aliments bàsics com oli, llet, arròs, pasta o
conserves,

etc.,

els

quals

van

ser

entregats

a

l’entitat

ACIDH.

El concert va comptar amb un repertori renovat de jazz New Orleans i jazz
manouche, juntament amb algun tema propi i algun dels estàndards de jazz
més tradicionals. La Sala d’Actes es va omplir per gaudir d’un esplèndid
directe i col·laborar en una lloable iniciativa.
5. SANDRA REHDER (dissabte 12 de maig): La cantant argentina Sandra
Rehder va presentar a La Violeta una perfecta conjunció de tango i de poesia
llatinoamericana dissenyada per arribar al cor de l’oient. Basada en la
versàtil veu de Sandra Rehder, l’argentina dicció de la recitació de Raúl
Cristián Aguirre, i el virtuosisme del guitarrista argentí Rubén Martínez. Un
viatge per les obres de Carlos Gardel, Eladia Blázquez, Homero Manzi,
Sebastián Piana, Astor Piazzolla entre d’altres. A més de tango, vals i
milonga, un espai per el folklore i el tango. L’actuació va incloure fragments
de Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar, així com versos
acuradament

seleccionats

de

poesia

amorosa,

humorística,

eròtica

i

existencial de Borges, César Fernández Moreno, Óscar Hahn, Alejandra
Pizarnik, Nicanor Parra, Raúl Gustavo Aguirre , Sandra Rehder, Hebe
Monges, Raúl Cristián Aguirre, Ferran Fernández, Alejandro Crimi entre
d’altres. El nombrós públic que va acudir a la cita va gaudir d’una
extraordinària vetllada.
6. L’Herba d’Hamelí (dissabte 16 de juny): La Sala d’Actes de La Violeta va
acollir l’actuació d’Herba d’Hamelí, un grup de rock progressiu nascut el
2001 a la ciutat de Barcelona. La seva música ens recorda a la genuïna
sonoritat dels 70’s, època d’esplendor del rock on no existien les restriccions
comercials d’avui en dia. Grups com Camel, King Crimon, Yes o el moviment
del Rock Laietà són les seves principals influències alhora que no defugen
investigar noves sonoritats dins del rock.
7. Històries de cronopios i de tangos (dissabte 6 d’octubre: La cantant
argentina Sandra Rehder va presentar a La Violeta una perfecta conjunció de
tango i de poesia llatinoamericana dissenyada per arribar al cor de l’oient.
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Basada en la versàtil veu de Sandra Rehder, l’argentina dicció de la recitació
de Raúl Cristián Aguirre, i el virtuosisme del guitarrista argentí Gustavo
Battaglia. Un viatge per les obres de Carlos Gardel, Eladia Blázquez, Homero
Manzi, Sebastián Piana, Astor Piazzolla entre d’altres. A més de tango, vals i
milonga, un espai per el folklore i el tango. L’actuació va incloure fragments
de Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar, així com versos
acuradament

seleccionats

de

poesia

amorosa,

humorística,

eròtica

i

existencial de Borges, César Fernández Moreno, Óscar Hahn, Alejandra
Pizarnik, Nicanor Parra, Raúl Gustavo Aguirre, Sandra Rehder, Hebe Monges,
Raúl Cristián Aguirre, Ferran Fernández, Alejandro Crimi entre d’altres. El
nombrós públic que va acudir a la cita va gaudir d’una extraordinària
vetllada.
8. Concert de Santa Cecília (dijous 22 de novembre): El passat dijous dia 22 de
novembre vam tenir l’oportunitat d’escoltar a La sala d’actes de La Violeta el
Cor de Cambra Vila de Gràcia dins la celebració de la Diada de Santa Cecília.
El

cor

va

interpretar

un

de Charles Morley, Jean Sibelius, Johann

repertori

format

per

obres

Sebastian Bach, Joseph Haydn

i

Wolfgang Amadeus Mozart. El nombrós públic assistent va gaudir del concert
que s’acabà amb els músics envoltats d’efusius aplaudiments.
9. New Tango Project & Kurepí en concert (dissabte 24 de novembre): La
Violeta va acollir el concert de New Tango Project i Kurepí, dues agrupacions
que han nascut a Barcelona. Els dos grups troben la seva arrel en diferents
paisatges musicals llatinoamericans i es nodreixen de diferents gèneres i
aromes que contribueixen a la creació de noves sonoritats. Aquests dos
grups es van ajuntar per compartir la seva música en un únic i esplèndid
concert. Tot el públic assistent va gaudir de la calidesa i sonoritat que
transmeten els directes de les dues bandes.
10. Concert de Nadal (dijous 20 de desembre): La Sala d’Actes de La Violeta va
acollir l’excepcional actuació del Cor Anton Bruckner, dirigit per la Júlia Sesé,
una jove directora llicenciada en direcció coral per l’ESMUC. Tots els
assistents van gaudir de les peces del seu repertori habitual així com de les
nadales que van interpretar per l’ocasió.
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Com sempre, l’afluència de públic varia segons la tipologia dels artistes,
però durant el 2018 hem comptat amb 689 assistents als 10 concerts que
s’han proposat.
A part dels concerts organitzats directament des de l’equipament, també s’ha
col·laborat en la proposta solidària de “Diorama”, per cinquè any consecutiu, amb molt
bona acollida per part del públic.

Des de La Violeta es segueix insistint en el fet que, tot i les restriccions legals que se’ns
imposen i que no ens permeten realitzar activitats de tipus musical a l’Espai Bar , se
segueix treballant per aconseguir revertir aquesta situació i poder complementar la
oferta musical que el centre es mereix, recuperant per exemple el tradicional “karaoke a
La Violeta” que s’efectuava mensualment amb molt bona acollida i el 2015 es va haver
de deixar de programar.
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Imatge 13. Concert “Los manoplas”. 3 de febrer de 2018.

Imatge 14. Concert “L’Herba d’Hamelí”. 16 de juny de 2018.
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Imatge 15. Concert de Santa Cecília. 22 de novembre de 2018.

Imatge 16. Concert de Nadal. 20 de desembre de 2018.
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2.2.5.- Noves propostes
A part de totes les activitats explicades anteriorment, enguany he obert noves vies de
programació:
2.2.5.1.- Café teatre La Violeta
Durant aquest any, La Violeta ha ofert dins de la seva programació d’activitats
les sessions “El Café Teatre de La Violeta”, unes actuacions centrades en l’humor
i la comèdia en un entorn ambientat com un Café Teatre. Enguany, se n’han
programat dues sessions:
-

Dissabte 10 de març: El passat 10 de març La Violeta va acollir un espectacle
en format cafè teatre, d’humor en viu, que va recollir impros de la mà dels
alumnes del ITC Barcelona, i monòlegs de la mà dels alumnes de Stand Up
Academy. Una actuació on el públic que va omplir la sala es va divertir d’allò
més amb les històries i improvisacions de tots els còmics que van participar.

-

Dissabte 27 d’octubre: el 27 d’octubre la Sala d’Actes de La Violeta es va
transformar en un Cafè Teatre per acollir l’espectacle “Una nit improvisada”
dins el 3r cicle d’humor “Gràcia riu!” organitzat pels equipaments culturals de
Gràcia del 18 al 28 d’octubre. El nombrós públic que es va aplegar a la sala
va poder gaudir d’un gran l’espectacle ple de rialles de la mà dels alumnes
de l’ITC (Impro Trainig Center Barcelona).

2.2.5.1.- 8a Mostra internacional de cinema etnogràfic 2018 a Gràcia
La Violeta de Gràcia juntament amb el Taller d’Història de Gràcia Centre
d’Estudis i el CAOC-Cercle d’Agermanament Occitano-Català participen a la 8a
Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic amb la següent programació:
Fecas e Godilhs de Pèire Brun Lenga, 2004
Dimecres 12 de setembre de 2018 a les 20h.
País convidat Occitània
Entre la pólvora i les emocions, L’arqueta dels Somnis i VerdiSomniS de Jordi
Margarit, 2015
Dimecres 19 de setembre de 2018 a les 20h.
Gràcia
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D’àligues, falcons i cavallets: Festa Major de Barcelona de Roger Canals, 2014
Dimecres 26 de setembre de 2018 a les 20h.
Barcelona

Imatge 17. Café Teatre “Una nit improvisada”. 27 d’octubre de 2018
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2.2.6.- Activitats destacades
La Violeta organitza i/o participa anualment en una sèrie d’activitats que val la pena
destacar particularment:
1. Foguerons (de dijous 29 a dissabte 31 de gener)
Un any més, La Violeta va programar diferents actes relacionats amb els
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, durant els dies que engloben la seva celebració,
com el passi de documental i posterior col·loqui “25 anys de Foguerons, 1993 2017”” (divendres 26 de gener), l’exposició “Xeremiers, la música de la festa”
(de l’11 de gener al 10 de febrer), i l’espectacle de teresetes “Es jai de sa
barraqueta” (dissabte 27 de gener).
A més, una any més va ser el punt de trobada dels Xeremiers i les colles de
cultura que van participar en la cercavila que anualment es dur a terme per
Foguerons. Una cercavila que va anar des de la Plaça de la Vila fins a la Plaça
Virreina, va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la festivitat. Les
Colles de Cultura Popular de Gràcia, juntament amb la Colla de gegants de Sa
Pobla i el Dimonis d’Albopàs van marcar l’inici de la festa. Gràcia es va omplir de
visitants que van poder gaudir juntament amb els veïns de les diferents fogueres
col·locades als carrers i places de la vila (dissabte 27 de gener).
2. Concurs de truites per dijous gras (dijous 8 de febrer)
El passat dijous 8 de febrer la Sala d’Actes de La Violeta va acollir el 5è Concurs
de Truites de Dijous Gras de La Violeta. Enguany la proposta va tenir una molt
bona acollida entre els usuaris del centre i es va batre el rècord de truites
presentades amb un total de 17, i amb un centenar de persones que van venir a
gaudir del concurs. 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 repetir l’any vinent l’èxit d’aquesta edició.
3. Tallers de Sant Medir (del 26 al 28 de febrer)
Una vegada més s’han realitzat els tallers infantils de treballs manuals per
decorar l’equipament amb motiu de la setmana de Sant Medir, es van fer durant
tres tardes seguides i van tenir molt bona acollida entre la mainada. El dia de
Sant Medir a la tarda vam poder gaudir de la concentració de cavalls i genets de
la Colla Unió Gracienca al Carrer Maspons davant de La Violeta abans de l’inici
de la desfilada i cercavila de colles de Sant Medir pel carrer Gran de Gràcia.
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4. Sant Jordi a La Violeta (dilluns 23 d’abril)
El dia de Sant Jordi La Violeta va muntar, per tercer any consecutiu, una
paradeta a la plaça del Sol on es va poder comprar la rosa de Sant Jordi i la
reedició del llibre de Joan Amades Les tradicions de Gràcia, entre d’altres coses.
Durant tot el dia la parada va registrar una bona afluència de públic i es va
poder gaudir de l’ambient alegre de la Diada a la plaça del Sol.
5. Dia de les botigues al carrer (La Violeta és una festa!) (dissabte 5 de maig)
El passat dissabte 5 de maig, coincidint amb el dia de les botigues al carrer, La
Violeta va disposar del seu espai a la Travessera de Gràcia per explicar totes les
activitats que ofereix. Destaca per l’èxit de públic i l’entusiasme que va
despertar la demostració al carrer dels nens del Taller de Percussió de La
Violeta, que va comptar amb la col·laboració dels tabalers de L’Atzeries de La
Vella al final del recorregut de la mainada. L’Espai de la Gent Gran de La Violeta
tampoc va deixar passar l’oportunitat per ensenyar una mostra dels treballs
manuals que realitzen durant els matins al centre.
6. Revetlla de Sant Joan (dijous 23 de juny)
El passat 23 de juny La Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia va
organitzar, per quart 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. Cal destacar la gran quantitat de públic que es va aplegar a la plaça per
veure l’encesa de la foguera.
Per primer any, la organització va anar a càrrec de la Coordinadora de Colles de
Cultura de Gràcia, i des de La Violeta s’ha ofert tot el suport necessari i
l’experiència adquirida en l’organització d’aquest acte els últims 3 anys.
7. La Castanyada i el 6è Aniversari de La Violeta (dimecres 31 d’octubre): El
dimecres 31 d’octubre la pluja no va aigualir el sisè Aniversari de La Violeta i
tothom va poder gaudir de les activitats de la Castanyada. La Violeta es va
omplir d’activitats, a mitja tarda, taller infantil de paperines i taller de panellets
amb gran èxit de participació en el carrer Maspons. Mentre es torraven les
castanyes, que després es van repartir, vam gaudir a la Sala d’Actes amb la
funció de titelles La Castanyera a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. Cal
destacar que, un any més, la jornada festiva ha estat un èxit. S’ha obtingut una
excel·lent resposta per part de tot el veïnat que amb la seva assistència posen
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de manifest el seu interès per una festa tradicional molt arrelada en la cultura
catalana.
8. 5è Concurs de teatre breu de La Violeta (dijous 13 de desembre): El passat 13
de desembre l’Espai Bar La Violeta va acollir la representació de les tres obres
premiades al V Concurs de teatre breu de La Violeta, el 1r premi: Cosmogonia,
de Josep Maria Diéguez, el 2n premi: Quarto de reixa, de Mireia Vancells, i el 3r
premi: Quan no dir res (una part del tracte), de Jesús Ulises Labay. La posada
en escena de les obres va ser tot un èxit i així ho va reconèixer la gran quantitat
de públic assistent amb els seus aplaudiments.
9. El Nadal a La Violeta (del 4 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019):
9.1.- Guarnim l’arbre de Nadal de La violeta! : El 4, 11 i 18 de desembre La
Violeta, juntament amb l’Espai de la Gent Gran, van organitzar aquests tallers
intergeneracionals de treballs manuals adreçats a avis, àvies, nets i nétes, on es
ven fer estels de cartó, cadenes de llufes, postals de Nadal i altres objectes per
penjar a l’arbre de Nadal de la Violeta. L’arbre va quedar espectacular gràcies a
la bona acollida de la proposta.
9.2.- Tió de Nadal (dissabte 22 de desembre): El passat dissabte 22 de
desembre la Sala d’Actes de La Violeta va acollir el tradicional Tió de Nadal per
donar la benvinguda a les festes nadalenques. El tió va cagar molts presents per
a tots els infants que el van picar amb el bastó! Tothom va poder esmorzar
xocolata desfeta amb pa de pessic. Aquesta bonica matinal nadalenca no podria
dur-se a terme sense l’estimable col·laboració dels Amics i amigues de La
Violeta, una Associació sempre disposada a participar en totes les activitats que
s’organitzen al centre.
9.3.-L’Home dels Nassos (dilluns 31 de desembre): L’Home dels Nassos de La
Vila de Gràcia com cada 31 de desembre va sortir a saludar des del balcó de La
Violeta als músics del seu seguici i a totes i tots els veïns que s’aplegaven a la
porta, va sortir a estirar les cames per les places i els mercats de la Vila
repartint caramels per a endolcir les darreres hores de l’any tot ballant, saludant
a la gent i desitjant un bon cap d’any. Al finalitzar el seu habitual recorregut per
la Vila va tornar a La Violeta amb el trenet de Nadal de Nova Travessera de
Gràcia.
9.4.- El carter reial de La Violeta (dijous 3 de gener de 2019): El passat 3 de
gener La Violeta va rebre per primer cop l’enviat especial de S.M. els Reis
d’Orient per recollir les cartes, els desitjos i els somnis dels més petits de casa.
Els infants van poder parlar amb el Carter Reial i explicar-li quina era la joguina
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que més els agradaria rebre el matí de Reis. El carter va venir des del Casal
d’avis de Siracusa acompanyat pels tabalers dels tallers infantils de percussió de
La Violeta i dels del projecte Reperkutim.
Totes elles són activitats característiques de La Violeta que aspiren a
convertir-se en propostes referents al barri . Malgrat que la majoria són
activitats en les que es fa difícil el recompte d’assistents, podem dir que
enguany hem comptat amb la participació de més de 4.000 persones.

Imatge 18. Participants del Concurs de truites per dijous gras. 8 de
febrer de 2018.

Imatge 19. Actuació del
taller de percussió a “La
Violeta és una festa!”. 5
de maig de 2018.
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Imatge 20. La Castanyada i 6è Aniversari de La Violeta. 31 d’octubre
de 2018.

Imatge 21. El Tió de Nadal. 22 de desembre de 2018.
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2.2.7.- Suport a les activitats d’altres entitats
A banda de les activitats organitzades pròpiament pel centre, La Violeta sovint
col·labora i dóna suport a les activitats públiques organitzades per d’altres entitats.
2.2.7.1.- Suport a les activitats de les entitats residents
1.

Xerrada - Debat: “El canvi climàtic i la incidència en la política de l’aigua. Què
podem fer?”(dimarts 16 de gener): Els Amics i amigues de La Violeta amb el
suport del Fòrum Narcís Monturiol ens van convidar a participar en el debat,
sota el títol: “El canvi climàtic i la incidència en la política de l’aigua. Què
podem fer?” a càrrec de Joan Grimalt, químic, CSIC. IDAEA; Gabriel Borràs,
biòleg de l’Oficina del canvi climàtic i Manel Tomás, Plataforma de defensa
de l’Ebre.

2.

Xerrada - Debat: “El sindicalisme al segle XXI a Catalunya”(dijous 3 de maig):
Els Amics i amigues de La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens
van convidar a participar en el debat, sota el títol: “El sindicalisme al segle XXI
a Catalunya” a càrrec de Gemma Tribó, Doctora en Història Contemporània,
membre del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Alfons Bech,
Independentista de CCOO i Ermengol Gassiot, Arqueòleg, professor de la UAB,
Secretari General de la CGT.

3.

Projecte “Fluxus”. Projecte d’investigació i estratègia creativa (diumenge 17 de
juny): El passat diumenge 17 de juny la Sala d’Actes de La Violeta va acollir la
posada en escena del projecte “Fluxus” proposat pels membres del Fòrum
Narcís Monturiol amb el suport dels Amics i amigues de La Violeta. El Projecte
“Fluxus” té la seva inspiració en el moviment nascut als anys 60. El moviment
Fluxus va recuperar el Neodadaisme i es va manifestar en contra del
tractament de l’objecte artístic tradicional com una mercaderia. Tothom té
capacitat creativa i artística. La passió i la força innovadora dels seus artistes i
altres disciplines van provocar una transformació que va revolucionar
l’aparença de l’art. Els participants del moviment Fluxus (artistes, compositors,
tècnics i científics ) combinaven abstracció i realisme, i experimentaven amb la
fusió de tècniques, mitjans i estils, a partir de qualsevol concepte global u
objecte quotidià, fins a desenvolupar les aktions.
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El títol proposat per aquesta posada en escena va ser “L’aigua, sang de
terra”, és una frase de Leonardo da Vinci que resumeix el seu pensament
entorn l’aigua. Així, fem un petit homenatge, relacionat amb la metodologia de
treball que proposem, a la persona amb major nombre de talents
multidisciplinaris de la història, desenvolupant la seva activitat humanista com
a pintor, anatomista, arquitecte, paleontòleg, artista, botànic, científic,
escriptor, escultor, filòsof, enginyer, inventor, músic, pensador, poeta,
urbanista, etc.
4.

Contes i poemes (diumenge 7 d’octubre): El passat 7 d’octubre Els Amics i
amigues de La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol ens van oferir
un recital de poesia i contes. El clarinet de Jordi Lleonart impregnà la Sala
d’Actes de La Violeta d’una atmosfera màgica que inspirà a apropar-se a les
lletres de dos autors contemporanis: Anna Pedrola i Xavier Llop. Lectura de
poemes i contes a càrrec de Lluís Godé i Anna Pedrola, música de Jordi
Lleonart i direcció de Miquel Codina i Xavier Fusté. Instants poètics, la poesia
compromesa ahir, avui i sempre, una necessitat ineludible.

2.2.7.2.- Suport a les activitats d’entitats no residents
1.

Aula d’Extensió Universitària: L'Aula d'extensió universitària a Gràcia és una
associació sociocultural sense afany de lucre, que té com a objectiu la promoció
i la difusió de la cultura, a nivell universitari, entre persones de 55 anys i més
mitjançant conferències i activitats complementàries.
Les conferències que organitzen es fan a la sala d’actes de la Violeta dos
dimarts al mes. Durant el primer semestre, s’han realitzat 12 sessions de 2
hores a la sala d’actes).
-

Josep Maria Puig i Cadafalch, una vida pluridimensional compromesa amb
l’època; a càrrec de Muntsa Lamua, professora i catedràtica de la UAB.
(dimarts 16 de gener).

-

La maternitat d’Elna; a càrrec d’Assumpta Montellà, professora i escriptora
(dimarts 30 de gener).

-

Els jueus a Catalunya; a càrrec de Manuel Forcano, professor de la UPC i
President de l’Institut Ramon Llull (dimarts 13 de febrer).

-

Robòtica i didàctica; a càrrec Josep Amat, enginyer de la UPC (dimarts 27 de
febrer).
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La figura de Montserrat Roig; a càrrec de Muntsa Roca, professora de la UPC
(dimarts 6 de març).

-

Franco, els reis catòlics i la unitat d’Espanya; a càrrec de Francesc
Albardaner, membre de la Societat Catalana d’Estudis d’Història del IEC
(dimarts 3 d’abril).

-

Creació literària: escriure ficció; a càrrec de Ramon Erra, escriptor i formador
de l’Ateneu barcelonès (dimarts 17 d’abril).

-

Einstein, la vessant humana d’un geni; a càrrec d’Andreu Valls i Grau,
professor de la UPC (dimarts 8 de maig).

-

La història explica el difícil present de Catalunya; a càrrec de Josep Maria
Solé i Sabaté, professor de la UAB, historiador i escriptor (dimarts 22 de
maig).

-

Les llàgrimes de Mesopotàmia; a càrrec de Felip Masó i Ferrer, arqueòleg i
professor d’Arqueonet (dimarts 5 de juny).

-

Assemblea i berenar de final de curs (dimarts 12 de juny).

-

La transformació de Gràcia dels últims segles; a càrrec de Josep Maria
Contel, President del Taller d’Història de Gràcia (dimarts 19 de juny).

-

La Revolució Russa; a càrrec d’Octavi Mallorquí Vicens, historiador (dimarts 9
d’octubre).

-

Morir bé és possible?; a càrrec de Joan Carles Tallero, Dr. En medicina i
President de la Fundació Paliaclínic (dimarts 23 d’octubre).

-

Papa Francesc, reformes i resistències; a càrrec de Vicens Lozano, periodista
i historiador (dimarts 6 de novembre).

-

Galans de Hollywood; a càrrec d’Albert Beorlegui i Tous, comentarista
cinematogràfic (dimarts 20 de novembre).

-

Estraperlo; a càrrec de Lluís Permànyer, periodista, escriptor i conferenciant
(dimarts 11 de desembre).

-

El Nadal i la música dels pastors; a càrrec de Joan Vives, musicòleg de
Catalunya Ràdio.

2.

Documental “25 anys de foguerons, 1993-2017” i col·loqui sobre “Les noves
festes populars a Mallorca” (divendres 26 de gener): El divendres 26 de
gener en Toni Torrens, impulsor de la festa mallorquina dels Foguerons de Sa
Pobla a la Vila de Gràcia, ara fa més de vint-i-cinc anys, ens va presentar
l’exposició fotogràfica “Xeremiers, la música de la festa” pertanyent al seu fons
privat. Seguidament en Marcel Pich, músic i investigador, va analitzar aquest
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fenomen que barreja les festes tradicionals i els temps actuals. El col·loqui va
ser seguit molt atentament per tot el públic assistent, que va poder conèixer de
primera mà com es compagina la tradició amb la modernitat i sobre l’auge de
les festes populars de nova creació a Mallorca. Com a cloenda de l’activitat es
va projectar per primera vegada a Gràcia el documental que es va
enregistrar l’any passat durant el viatge que van fer totes les colles de Cultura
Popular de la Vila a Sa Pobla per celebrar els 25 anys d’agermanament entre
les dues festes. Un recull d’imatges de totes les activitats especials que es van
fer durant els Foguerons de l’any passat a Sa Pobla.
3.

Presentació Llibre: “Conte 22 minyons” (dissabte 27 de gener): El passat
dissabte 27 de gener la Sala d’Actes de La Violeta va acollir la presentació del
conte il·lustrat “22 minyons” de Maria Cristina Jorquera i Francesca M. Mir. Les
autores van parlar del seu recent llibre sobre la imatgeria variada que participa
a les festes de Sant Antoni de Sa Pobla, on hi destaquen els “caparrots
minyons”, que són uns capgrossos infantils.

4.

Impro-solidària a favor de la Fundació Enriqueta Villavecchia( diumenge 25 de
febrer): La Sala d’Actes de La Violeta de Gràcia va acollir una actuació benèfica
per recaptar fons per la Fundació Enriqueta Villavecchia. La Fundació
d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, constituïda a Barcelona l’any 1989,
és una entitat sense ànim de lucre, de caràcter benèfic assistencial, que té com
a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels nens i joves en
tractament oncològic a Catalunya i les de les seves famílies.

5.

Impro-solidària Badagats (diumenge 25 de març): La Sala d’Actes de La Violeta
de Gràcia va acollir una actuació benèfica per recaptar fons per l’Associació
Badagats. Aquesta associació, sense ànim de lucre, té per objectiu ajudar,
acollir i millorar la qualitat de vida dels gats abandonats i de carrer. Un
espectacle per gaudir i per riure i alhora per aportar un granet de sorra a favor
d’un món millor.

6.

Impro-solidària equinoteràpia Escola Carrilet (diumenge 15 d’abril): La Sala
d’Actes de La Violeta de Gràcia va acollir una actuació benèfica per recaptar
fons pel projecte d’equinoteràpia de l’Escola Carrilet. Aquesta escola té per
objectiu ajudar a abordar el tractament dels infants des d’una comprensió
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dinàmica, entenent els seus processos; ajudant-los a créixer i a vèncer les
seves pors; acompanyant-los en les activitats funcionals; creant al seu voltant
situacions de relació i comunicació; respectant les seves formes d’interacció
però oferint models compartits per a tothom i, sobretot, creant, facilitant i
adaptant situacions i activitats perquè puguin gaudir del seu entorn.

7.

Presentació del llibre “Gràcia il·lustrada” (dimecres 18 d’abril): La sala d’actes
va acollir la presentació d’aquest llibre. És un recull d’il·lustracions de Cèlia
Vallès i Pi dels llocs més emblemàtics de l’antiga vila del Pla de Barcelona, amb
textos de Josep Maria Contel i Ruiz, i pròleg del conseller de Cultura Lluís Puig i
Gordi. Com si fos un itinerari guiat pels carrers i places de l’antic municipi, el
lector va descobrint la personalitat i el tarannà urbà d’una comunitat humana
plena d’història. 31 racons que ens ofereixen la vitalitat de l’ànima d’una vila
que no vol perdre les seves arrels i preserva amb força el seu passat tot vivintlo en el present i projectant-lo cap al futur. És l’orgull de seguir baixant a
Barcelona.

8.

1r Aniversari de impro-solidària (diumenge 20 de maig): El passat 20 de maig
va ser especial perquè es va celebrar el primer aniversari de IMPRO-solidària i
ho van celebrar com fins ara, amb música, dansa, teatre, impro, poesia i tot el
que estigui relacionat amb l’art. El que es va recaptar es va repartir entre totes
les associacions, fundacions i ONGs que han participat fins ara en aquest
projecte transversal.

9.

Presentació del llibre “Fins aquí hem arribat” (dilluns 29 d’octubre): El dilluns
29 d’octubre es va presentar a La Violeta el llibre “Fins aquí hem arribat”, sisè
títol de la Col·lecció l’Ermità. Durant la presentació els autors del text, Amadeu
Carbó i Jordi Cubillos, exposaren a trets generals el contingut d’un llibre
singular, curiós, valent i, fins i tot, divertit, que ens parla sense embuts de què
fem i com celebrem el darrer adéu. És una obra que ens descobreix les
llegendes, les creences, els oficis, els costums, les parèmies, els rituals…, com
la mort forma part inexorable de la cultura pròpia des de l’inici dels éssers
humans. Un tema del qual se’n parla poc, tot i que hi ha molt a explicar.
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10. Impro-solidària Fundació MONA (diumenge 18 de novembre): El diumenge 18
de novembre la Sala d’Actes de La Violeta de Gràcia va acollir una actuació
benèfica per recaptar fons per la Fundació MONA. La fundació disposa d’un
centre de rehabilitació on es recuperen del maltractament ximpanzés i macacos
que han estat artistes de circ, de televisió, models de publicitat o fins i tot
mascotes. Un maltractament invisible fins fa poc en la nostra societat. Molts
han viscut llargs anys en absoluta solitud i terribles condicions, però el centre
de rehabilitació proporciona una excel·lent llar a aquests primats rescatats, on
es recuperen vivint en família amb els seus congèneres, en un entorn natural.
MONA els ofereix aquesta segona oportunitat perquè es mereixen tenir una
vida més digna i lliure de patiment.

11. Improsolidària a favor dels damnificats de Sant Llorenç (diumenge 25 de
novembre): El diumenge 25 de novembre la Sala d’Actes de La Violeta de
Gràcia va acollir una actuació benèfica per recaptar fons pels damnificats de les
pluges torrencials caigudes a Sant Llorenç, Mallorca. Arran de la tragèdia que
es va viure al poble de Sant Llorenç, entre altres zones afectades per les
torrentades, improvisadors i improvisadores de tot Espanya s’han mobilitzat
per aconseguir un fons solidari per ajudar als afectats.
12. Marató solidària de notícies (divendres 14 de desembre): El passat 14 de
desembre La Violeta va cedir la Sala d’Actes per organitzar un vespre solidari
de la mà dels alumnes de Stand Up Academy per ajudar a recaptar fons pels
projectes de l’ONG Camins. La raó de ser d’aquesta ONG és intentar ajudar a
totes aquelles persones que es troben oblidades i atrapades en la seva pròpia
misèria, per tal que puguin recuperar la seva dignitat i trobar el seu camí.

13. TALLER DE NADALES I CANÇONS DE LA VORA DEL FOC: El passat dissabte 15
de desembre La Violeta va acollir el taller de cultura occitana “Taller de nadales i
cançons de la vora del foc” de la mà dels amics del Cercle d’Agermanament
Occitano-Català. Un taller per aprendre algunes cançons a l’entorn de la
temàtica del Nadal i de l’hivern. Cançons en occità, tant tradicionals com també
cançons d’autor. Les Cançons de Nadal i d’hivern són un costum ben viu a tota
Occitània i provenen d’una llarga tradició. Les primeres nadales en occità són del
segle XII.
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La realització d’aquest tipus d’activitats públiques suposen un augment interessant en la
programació de La Violeta, així com l’enfortiment de la relació entre el centre i d’altres
entitats (residents o no).

Imatge 22. Col·loqui sobre “Les noves festes populars a Mallorca”. 26 de gener de 2018.

Imatge 23. Presentació del llibre “Gràcia il·lustrada”. 18 d’abril de 2018.
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Imatge 24. Contes i poemes. 7 d’octubre de 2018.

Imatge 25. Presentació del llibre “Fins aquí hem arribat”. 29 d’octubre de 2018.
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3.- GESTIÓ D’ESPAIS
Des de l’obertura de l’equipament, els diferent espais de La Violeta, a part de ser usats
per les activitats pròpies de l’equipament i de les seves 12 entitats residents i l’Espai de
Gent Gran, poden ser llogats per persones, entitats i empreses que en vulguin fer ús,
sempre i quan la naturalesa de la seva activitat es correspongui amb el model de
funcionament del centre.
3.1.- Ús habitual de les entitats residents
La Violeta compta amb un total de 12 entitats residents i acull un Espai de Gent Gran,
fet que comporta que la major ocupació de les sales vingui determinada per les
activitats ordinàries d’aquestes entitats.
Cal remarcar que degut a la dissolució de l’Esbart Lluís Millet, aquesta associació a
deixat de ser entitat resident de La Violeta, i s’ha incorporat al centre l’Àliga de Gràcia,
la nova colla de cultura de popular que ha entrat a formar part de la Coordinadora de
Colles de Cultura de Gràcia i, per tant, s’ha convertit en una nova entitat resident.
Durant el primer semestre del 2018, l’ús dels espais de La Violeta per part de les
activitats habituals de les entitats residents ha estat, a grans trets, el següent:
1. Àliga de Gràcia
A l’octubre del 2017 es va constituir una nova colla de cultura al Districte: l’Àliga
de Gràcia. A l’assemblea de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia del
passat 15 de maig es va aprovar el seu ingrés a la Coordinadora i, de retruc, es
va convertir en una nova entitat resident de La Violeta.
Realitzen assajos setmanals, tant de músics com de portadors, i diverses
reunions.
2. Amics i amigues de La Violeta
A part de totes les activitats que han organitzat i s’han dut a terme a La Violeta
(les quals ja s’han descrit amb anterioritat), han realitzat algunes reunions
mensuals. Tot i així, aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La
Violeta.
3. Associació veïnal Vila de Gràcia
Durant tot l’any fan, mínim, una reunió setmanal de manera fixa a La Violeta.
Cal destacar que al ser una associació molt activa i molt relacionada amb altres
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entitats i plataformes del barri, el nombre de reunions setmanals està
augmentat considerablement.
4. Bastoners de Barcelona
Principalment realitzen els seus assajos setmanalment a la sala d’actes, i fan
mínim dues reunions a l’any.
5. Bastoners de Gràcia
Realitzen els seus assajos setmanalment a la sala d’actes i als bucs d’assaig. A
més, programen eventualment reunions de junta i assemblees de colla.
6. Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia
Convoquen assembles cada 15 dies de forma regular, a part d’un gran nombre
de reunions puntuals.
7. Diabòlica de Gràcia
Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta, però en fa ús cada
mes per dur a terme assajos i reunions/assemblees.
8. Drac de Gràcia
Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. Mínim un cop l’any
fan una assemblea.
9. Gegants de Gràcia
Realitzen els seus assajos dos dies a la setmana als bucs d’assaig, i mínim dues
vegades l’any utilitzen la sala d’actes per fer assajos amb els capgrossos. També
realitzen les seves reunions i assemblees.
10. Gràcia amb el Sàhara
Realitzen algunes reunions mensuals. Tot i així, aquesta entitat no té un horari
d’ocupació fixa de La Violeta.
11. Trabucaires de Gràcia
Aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. Mínim un cop l’any
fan una assemblea. Durant els mesos que precedeixen la Revolta de les Quintes,
la seva ocupació dels espais de La Violeta augmenta.
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12. Vella de Gràcia
Realitzen els seus assajos dues vegades a la setmana als bucs d’assaig. A més,
dos dissabte al mes fan assajos amb els Malsons de la Vella als bucs d’assaig i a
la sala d’actes. També porten a terme mínim tres reunions al mes, i dues
assembles anuals.
13. Espai de Gent Gran La Violeta
Representen la major part d’ocupació de l’equipament de dilluns a divendres de
9 a 13h i de 16h a 18h (què és el seu horari de gestió). A més, fan ús de La
Violeta per les seves activitats destacades (exposicions, actes de la setmana de
la gent gran, balls, etc.).
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3.2.- Cessions
3.2.1- Cessions fixes
Les entitats, empreses i/o persones físiques que han llogat espais de forma fixe a
l’equipament durant el primer semestre del 2018 han estat:
1. Clara Oliva: Trobades setmanals del club de lectura ( 18 sessions de 2 hores a la
sala de juntes).
2. Cor de Cambra Anton Bruckner: Per a la realització d’assajos setmanals (31
sessions de 2 hores i quart a la sala d’actes).
3. Mireia Galofré: Classes setmanals de català ( 36 sessions de tres hores a la sala
peixera).
4. Jordi Guilera: Per a la realització d’assajos musicals (35 sessions d’1 hora al buc
d’assaig petit).
5. Associació cultural Dulse Caminar: Per a la realització d’assajos musicals (41
sessions de 2 hores al buc d’assaig petit).
6. Paloma Barranco: Per a la realització d’un curs intensiu de ioga (4 sessions de
dues hores durant el mes de juny, a la sala pissarra).
7. Francesc Manel Salvador Villena: Per a la realització d’un curs intensiu de ball (3
sessions de 2 hores a la sala d’actes).
8. Reperkutim: Per a la realització dels assajos del projecte (20 sessions de 2 hores
al buc d’assaig gran).
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3.2.- Cessions habituals i/o puntuals
Les entitats, empreses i/o persones físiques que han llogat espais de forma habitual o
puntual a l’equipament durant el primer semestre del 2018 han estat:
1. Cor de cambra Anton Bruckner: Per a la realització d’una reunió el dilluns 8 de
gener (1 sessió de 3 hores a la sala de juntes) i una altra el dimecres 11 d’abril
(1 sessió de 2 hores a la sala pissarra).
2. Gheorghe Motatu: Ha realitzat dos concerts de violoncel, el diumenge 21 de
gener i el dimarts 20 de febrer (2 sessions de 2 hores a la sala d’actes).
3. Associació Nusos culturals: Per dur a terme diverses reunions (6 sessions de 3
hores a la sala pissarra) i una projecció el dissabte 17 de febrer (1 sessió de 7
hores a la sala d’actes)
4. PSC: Per a la realització de l’assemblea de l’agrupació local del PSC de Gràcia,
el dijous 1 de febrer (1 sessió de 2 hores a la sala pissarra).
5. Associació Catalana de Balls de Swing: Han realitzat 7 trobades de balladors de
l’especialitat Balboa de swing (4 sessions de 12 hores i 3 sessió de 6 hores a la
sala d’actes).
6. Xabyer Cámara: Per fer una obra de teatre el diumenge 18 de febrer (1 sessió
de 3 hores a la sala d’actes).

7. Associació DONA LLUM: Per fer una reunió interna el dissabte 24 de febrer (1
sessió de 4 hores a la sala pissarra).
8. Timbalys (Escola Lys): Per dur a terme assajos del grup de percussió ( 7
sessions de 2 hores al buc d’assaig gran).
9. Coral Lavínia: Per la realització d’un assaig el diumenge 11 de març (1 sessió de
4 hores a la sala d’actes).
10. Explora 360: Per a la realització d’una reunió interna el diumenge 11 de març (1
sessió de 4 hores a la sala d’actes).
11. Consell de Governança de l’acord ciutadà: Per dur a terme tres reunions, el
dilluns 12 de març, el dijous 15 de juliol i el dijous 29 de novembre( 3 sessions
de 3 hores a la sala d’actes).
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12. APIC (Associació professional d'il·lustradors de Catalunya):Per a dur a terme
tres conferències, el dimarts 13 de març , el dimecres 27 de juny i el dijous 8
de novembre ( 3 sessions de 3 hores a la sala d’actes).
13. Associació Amics de les Misses Polifòniques: Per a la realització de 6 assajos (2
sessions de 5 hores, 2 de 7, 1 d’11 i 1 de 12 a la sala d’actes).
14. Comunitat de Propietaris Pàrquing Plaça Revolució: Per dur a terme una reunió
el dijous 12 d’abril (1 sessió de 2 hores a la sala pissarra).
15. Jove Cambra Internacional de Barcelona: Per dur a terme una reunió el dissabte
21 d’abril (1 sessió de 4 hores a la sala pissarra).
16. CUP: Per fer una roda de premsa el dilluns 7 de maig (1 sessió de 2 hores a la
sala d’actes) i una conferència el divendres 30 de novembre (1 sessió de 4
hores a la sala d’actes).
17. Shine Escola de Música: Per a la realització d’un concert el dissabte 19 de maig i
un altre el dissabte 16 de juny (1 sessió de 2 hores i 1 de 3 a la sala d’actes).
18. Escola de Música de Gràcia: Per a la realització de concerts de final de curs, el
diumenge 3 de juny (1 sessió de 7 hores a la sala d’actes) i el dissabte 15 de
desembre (1 sessió de 5 hores a la sala d’actes).
19. Coral Sinera (Els Lluïsos de Gràcia): Per a dur a terme un assaig el diumenge
17 de juny (1 sessió de 4 hores a la sala d’actes).
20. ERC Gràcia: Per a la realització d’una reunió el dijous 28 de juny (1 sessió de 3
hores a la sala d’actes).
21. Ausatel, robòtica educativa: Per a la realització del casal d’estiu (del 2 al 27 de
juliol, 20 sessions de 4 hores a la sala pissarra).
22. BCN en comú: Assemblea general el dissabte 14 de juliol (1 sessió de 3 hores a
la sala d’actes).
23. Data for good: Per fer una formació el divendres 20 de juliol (1 sessió de 3
hores a la sala d’actes).
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24. Stand up academy Barcelona: Per dur a terme la seva gala de final de curs el
divendres 27 de juliol (a sessió de 2 hores a la sala pissarra).
25. Cecília Ledesma: Per fer un concert el dissabte 28 de juliol (1 sessió de 5 hores
a la sala d’actes).
26. Escola Nou Patufet: Per a la realització d’una representació teatral el dijous 13
de setembre (1 sessió de 4 hores a la sala d’actes).
27. Club esportiu i cultural Annapurna: Per a dur a terme una reunió el divendres
14 de setembre (1 sessió de 3 hores a la sala de juntes).
28. Gerard Ardanuy Mata: Presentació de la candidatura el dijous 4 d’octubre (1
sessió de 2 hores a la sala d’actes).
29. Comunitat Propietaris Plaça del Sol núm. 2: Per fer una reunió de veïns el dijous
4 d’octubre (1 sessió de 2 hores a la sala pissarra).
30. Associació Casal Corpus Grup de Teatre: Assemblea general del diumenge 7
d’octubre (1 sessió de 4 hores a la sala pissarra).
31. Javier Murciano: Per a la realització de una trobada de col·leccionistes de PEZ el
diumenge 28 d’octubre (1 sessió de 12 hores a la sala d’actes).
32. Lidia Ayllón: Per a la representació d’un espectacle d’improvisació el dissabte 10
de novembre (1 sessió de 6 hores a la sala d’actes).
33. Maria Arque Cortés: Per un taller de pràctica filosòfica el diumenge 11 de
novembre (1 sessió d’11 hores a la sala pissarra).
34. Orquestra Cadaqués: Per a dur a terme un assaig el dissabte 17 de novembre
(1 sessió de 4 hores a la sala d’actes).
35. Esquerres per la Crida: Conferència de presentació el dimecres 28 de novembre
(1 sessió de 2 hores a la sala d’actes).
36. Ariadna Sanz Escartín: Presentació del llibre "Un càlid calfred", el dimecres 19
de desembre (1 sessió de 3 hores a la sala pissarra).
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37. Fil a l'agulla: Per a la realització d’un fòrum obert el dijous 20 de desembre (1
sessió de 2 hores a la sala pissarra).
3.3. – Cessions gratuïtes
Des de La Violeta també s’ha donat suport a una sèrie d’entitats per tal que poguessin
dur a terme la seva activitat, i se’ls hi ha cedit un espai gratuïtament. Aquestes cessions
han estat puntuals en alguns casos i més continuades en d’altres.
1. Orquestra de Cambra Vila de Gràcia: Realitzen a La Violeta els seus assajos
setmanals (38 sessions de 3 hores a la sala pissarra).
2. Club Ciclista Gràcia: Per fer la seva assemblea general el diumenge 21 de gener
(1 sessió de 4 hores a la sala d’actes).
3. Associació de Veïns i Amics del Carrer Maspons: Realització d’una reunió el
dimarts 23 de gener, una el dimarts 29 de maig, una el dijous 7 de juny i una
altra el dijous 2 d’agost (1 sessió de 2 hores a la sala de juntes, 1 sessió de 2
hores a la sala d’actes i 2 sessions de 2 hores a la sala pissarra).
4. Associació Oratge: Realitzen el Projecte “Temps per tu” destinat a les famílies
amb joves dependents. (32 sessions de 4 hores a la sala pissarra).
5. La Revolta de les Quintes: Per a la realització de 2 assajos els dimarts 3 i 10
d’abril (2 sessions de 2 hores a la sala d’actes).
6. Agrupació Bestiari de Catalunya: Per dur a terme una assemblea, el dimecres 25
d’abril (1 sessió de 2 hores a la sala d’actes).
7. IES Vila de Gràcia: Per a la realització de l’acte del seu 25è aniversari el dijous 3
de maig (1 sessió de 3 hores a la sala d’actes).
8. Torre Jussana: Per dur a terme una xerrada sobre el Nou Reglament de
Protecció de Dades a les associacions de Barcelona, el dijous 10 de maig (1
sessió de 3 hores a la sala d’actes).
9. Districte de Gràcia (Ajuntament de Barcelona): Per dur a terme una formació
per a tècnics el divendres 22 de juny, i dues taules ciutadanes de la Plaça del
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Sol, el dimecres 27 de juny i el dimarts 25 de setembre (1 sessió de 4 hores a la
sala d’actes i 2 sessions de 2 hores a la sala pissarra).
10. L’Independent de Gràcia: Per realitzar la seva assemblea ordinària, el dimarts 26
de juny (1 sessió de 3 hores a la sala d’actes).
11. ICUB: Per la formació de docents “Corrandaescola” del 4, 5 i 6 de setembre (3
sessions de 4 hores a la sala pissarra).
12. Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis: Per l’Assemblea general el divendres
28 de setembre (1 sessió de 2 hores a la sala pissarra).
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4.- SISTEMES DE COMUNICACIÓ
La difusió de les activitats de La Violeta ha estat des dels seus inicis un tema prioritari,
ja que al començar de zero en un barri amb moltes ofertes, calia guanyar notorietat i
posicionar-se com a referent. Per tant, aquest any s’ha seguit la mateixa línia i s’ha
intentat millorar la comunicació estudiant quins són els canals més útils en cada tipus
d’activitat i quin format és el que arriba més públic.
Els principals canals de comunicació que s’estan utilitzant a La Violeta són:
1. Pàgina web:
En funcionament des del 2012. S’hi treballa permanentment per mantenir-la
actualitzada i vigent; destaquen els apartats de l’ ”agenda” i les “notícies”.
Des de l’administració s’atenen moltes consultes a través del formulari
“contactar” que la pàgina incorpora, i des de mitjans del 2016 s’ha activat un
nou formulari per centralitzar la demanda de cessió d’espais.
2. Butlletí electrònic
A 31 de desembre de 2017 el butlletí comptava amb 967 subscriptors, més del
doble que al 2014. A 31 de desembre de 2018, el nombre de subscriptors ha
augmentat a 995.
El Butlletí s’ha enviat mensualment informant de les properes activitats i
explicant les activitats passades. A banda, s’han creat butlletins específics per
activitats destacades que ho mereixien (com per exemple “Sant Jordi a La
Violeta”).
3. Compte de facebook
S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 2.200
seguidors a 1 de gener de 2018) amb 2.389 seguidors.
4. Compte de Twitter
S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 1.402
seguidors a 1 de gener de 2018) amb 1.653 seguidors.
5. Compte d’Instagram
Es va crear al març del 2015 i ja ha assolit 1.000 seguidors. S’hi ha anat
publicat fotografies emblemàtiques i d’activitats destacades.
6. Cartelleria
Cada activitat de La Violeta compta amb un cartell. Tot i així, en format paper
només se’n pengen al mateix centre, ja que la difusió principal es fa
telemàticament.
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7. Fulletons i “flyers”
Pels dos trimestres s’ha editat un fulletó amb la programació trimestral del
centre (inclosa la de l’Espai de Gent Gran).
A les matinals infantils i als concerts, s’ha repartit un “flyer” de la següent
actuació amb cada entrada, per tal d’aconseguir un públic fidel. També s’han fet
programes específic amb la informació dels tallers infantils, per tal de fomentar
la difusió a les escoles del barri.

Imatge 26. Cartell de les Matinals
Infantils de La Violeta. Hivern, 2018.

Imatge 27. Cartell del 5è concurs de truites.
Febrer, 2018.

Imatge 28. Cartell dels tallers de La Violeta.
Primavera, 2018.

Imatge 29. Cartell de “La Violeta és una
festa!. Maig, 2018.
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5.- ANNEXES
5.1.- INDICADORS

0. DADES BÀSIQUES
DADES IDENTIFICATIVES
NOM DEL CENTRE:

Centre de cultura popular La Violeta

Adreça

c/ Maspons, 6

Barri

Vila de Gràcia

Districte

Gràcia

Any posada en funcionament

2012

Gestió
Directa / Concessió / Cívica / Cogestió:
Entitat:

Gestió Cívica

Des de:

2012

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

Any inici cessió actual:

2015

Superfície
2

Total m útils:
Detall m2 per espais:
Espais amb activitat o programació estable*:
Punt d'informació:

2

Nombre
1

m
18

Sala d'actes/teatre:

1

162

Sala d'exposicions:

1

49

Espais per a tallers
Espais multimèdia:

6
1

197
72

Bucs de música:

2

43

Bar / Cafeteria (només si s'hi programa habitualment):

1

106

Altres espais (detalleu-los):

Vestuari

1

24

Sala annexa al bar

1

33

Altres espais expositius:

Espai de cuina:

Nombre
Sales de reunions i espais fixes destinats a cessions o lloguers:
6

m2
275

Altres serveis ubicats a l'equipament
Entitat que ho gestiona:
Espai/Casal de gent gran

Fundació Pere tarrés

Bar / cafeteria
Altres (indiqueu-los):
>

Emma Ubach Lozano (autònom)

El C.Cultural fa servir o
comparteix algun espai? Sí/No
Sí
Sí

Punt d'informació
El punt d'informació és comú amb la resta de serveis que no són del centre
cultural? (sí/no)
El gestioneu directament? (sí/no)

Sí
Sí

Horaris anuals
Dies obert any:

337

Hores obert any:

4.237

Horari habitual del centre:

De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 00h. Caps de setmana de 10 a 00h.

Impacte en la dinàmica comunitària
Districte Fora Districte
Xarxes de coordinació en les que participa el centre
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1

Total
3
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1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
2.0
Llocs web o blogs

Visitants

Web principal
Total altres webs
Total blogs

Butlletí electrònic

Seguidors xarxes
socials (a 30/06)

Pàgines vistes

1.263

1.596

Facebook
Twitter
Altres xarxes

Nombre
2.389
1.653
1.008

Nombre

Subscriptors a 30 de juny

995

2. ACTIVITATS FORMATIVES
2.1. CURSOS
Cursos
N cursos
N hores totals
N places
N alumnes inscrits

Cursos no realitzats
N cursos no realitzats
N places no ocupades

Activitats noves de l'any
N cursos nous

FORMACIÓ PRÒPIA
Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions
30
535
447
400

FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA
Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions

FORMACIÓ PRÒPIA
Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions
8
80

FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA
Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions

Realitzats

Total inscrits cursos:
Total cursos:
Nombre d'inscrits únics:
Nombre d'alumnes becats o gratuïts:

30
535
447
400

3

400
30

2.2. ITINERARIS
N itineraris
N hores
N inscrits
N itineraris nous

60

total
8
80

No realitzats
2

total
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3. SERVEI D'ACTUACIONS I ESPECTACLES
Atenció: un mateix espectacle o actuació no es pot repetir en més d'una categoria

ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR
ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

ACTUACIONS MUSICALS I
CONCERTS
N espectacles

Entrada
gratuïta
1

Entrada de
pagament
9

83

606

N assistents
ESPECTACLES ESCÈNICS
(Inclou recitals poètics)

Entrada
gratuïta
9

Entrada de
pagament
13

628

1.183

N espectacles
N assistents
PROJECCIONS AUDIOVISUALS

Entrada
gratuïta

N espectacles
N assistents
ACTES DE CULTURA POPULAR

Entrada de
pagament

Entrada
gratuïta

Lloguer amb
activitat
cultural
pública

Activitat fora
del centre

Total

Al centre

10

10
689
Activitat fora
del centre

Total

22

22
1.811
Activitat fora
del centre

Total

3
50

7
529

Total

7
529

Al centre
7
529

Activitat fora
del centre

Total

Al centre
3
50

Activitat fora
del centre

Total

Entrada de
pagament

Al centre

1.811
Total

Entrada de
pagament

Entrada
gratuïta

Total
programat pel
centre

689
Total

3
50

N espectacles
N assistents
NOUS FORMATS

Total

FORA DEL
CENTRE

Total

Al centre

N espectacles
N assistents
TOTAL ACTIVITATS

20

22

42

84

TOTAL ASSISTENTS

1.290

1.789

3.079

6.158

DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR QUANTES:
PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

29

2.340

* Cessions a tercers per fer activitat cultural oberta al públic (sigui de pagament o no)

ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR
ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

Tipologia

N activitats

N usuaris
aprox

Total activitats organitzades pel
centre

FORA DEL CENTRE

N activitats
fora del
centre

N usuaris
aprox

N usuaris
aprox

N Activitats

Actuacions musicals i concerts
Espectacles escènics
Projeccions
Actes de cultura popular
Nous formats

5

3.700

5

3.700

5

3.700

Altres (per ex. Portes obertes)
Totals
Lloguer amb activitat cultural
pública
DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR QUANTES:
PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

* Cessions a tercers per fer activitat cultural oberta al públic (sigui de pagament o no)
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5

3.700
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(si el centre té sala d'exposicions)

SALES D'EXPOSICIONS
Organitzades Organitzades
pel C.Cultural
per altres
N exposicions
N dies
N activitats entorn a les exposicions
N participants activitats

5
133
3
55

Total

11
220
9
195

16
353
12
250

MOSTRES A D'ALTRES ESPAIS
Organitzades Organitzades
pel C.Cultural
per altres

Total

N exposicions
N dies
N activitats entorn a les exposicions
N participants activitats

5. XERRADES, DEBATS, CONFERÈNCIES
Organitzades Organitzades
pel C.Cultural
per altres
N activitats diferents
N sessions
N assistents

6
10
188

TOTAL

7
10
398

13
20
586

6. ALTRES ACTIVITATS O SERVEIS
Organitzades Organitzades
pel C.Cultural
per altres
Portes obertes
Altres
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TOTAL
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7. CESSIÓ D'ESPAIS
7.1 SUPORT A ENTITATS
Total
Nombre entitats diferents

30
Relació estable
amb el centre
15

Classifiqueu-les segons:
ha de coincidir el total de cada
categoria amb el total d'entitats que
heu indicat d'aquest grup

Relació
puntual
15
Àmbit de
ciutat

Del territori
23

7
Total

Nombre entitats amb espais d'ús exclusiu al centre

13

Regulars

Puntuals

Total

Sessions/vegades
que n'han fet ús

Dies totals

Sol·licituds/peticions/acords de cessió

7.2 SUPORT A LA CREACIÓ
Total
Nombre entitats diferents

Nombre
sol·licituds/peticions/acords
Residències (relació habitual amb
el centre)
Assajos (relació puntual amb el
centre)
Total
Sessions/vegades que n'han fet
ús
Residències
Assajos
Total

Nombre dies *

7

Arts
escèniques

Música

Cultura
popular

Total
sol·licituds

5

5

2

2

2

5
Arts
escèniques

Música

Cultura
popular

390
Arts
escèniques

Música

Cultura
popular

Econòmica

Residències
Assajos

2

Total

2

7
Audiovisuals i
nous formats

390
54
54

Residències
Assajos
54
Total
54
* Nombre aproximat de dies d'ús encara que no siguin de jornada completa
N contraprestracions

Audiovisuals i
nous formats

Total
sol·licituds
390
54
444

Audiovisuals i
Total vegades
nous formats
390
390
54
390
444

Activitat
5
5

pot no coincidir el total perquè una mateixa activitat pugui ser amb pagament i amb contraprestació d'activitat
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7.3 USOS PER PART D'INSTITUCIONS I ALTRES ORGANISMES MUNICIPALS
Total
Nombre entitats diferents

Classifiqueu-les segons:

3

Del districte

ha de coincidir el total de cada
categoria amb el total d'entitats que
heu indicat d'aquest grup

1
Regulars

De la resta d'ajuntament o
d'altres institucions
2
Puntuals

1

2
Total

Nombre sol·licituds/peticions/acords
Sessions/vegades que n'han fet ús
Dies totals

18
15
15

7.4 LLOGUERS
Total
Nombre entitats diferents

45
Sense ànim
lucre

Classifiqueu-les segons:
ha de coincidir el total de cada
categoria amb el total d'entitats que
heu indicat d'aquest grup

27

Particulars i
empreses
18

Lloguers:
Nombre sol·licituds/peticions/acords
Sessions/vegades que n'han fet ús
Dies totals

Total
342
258
258
Activitat
cultural

Classifiqueu-los segons:
ha de coincidir el total de cada
categoria amb el total d'entitats que
heu indicat d'aquest grup

Activitat no
cultural
25
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5.1.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
16/07/2018
Rev.00

VALORACIÓ DELS TALLERS 1r semestre 2018

El taller ha cobert les teves
expectatives?

Avalua globalment en quin grau el
taller ha estat profitós
3%
Molt bé
Satisfactori
Regular

Sí

Malament

No

96%

99%

Canviaries alguna cosa del taller?
Horari? Espai? Continguts?

T’agradaria continuar fent aquest
taller el pròxim curs?
4%

27%
Sí

Sí

No

No

73%
96%

El procés d’inscripció i l’atenció de
recepció ha estat l’adequat?

Quin grau de satisfacció tens
respecte el tallerista/monitor?

5%

4%
Molt satisfactori
Molt adequat

Satisfactori

Força adequat

Correcte

Poc adequat

Insatisfactori

Gens adequat

95%

94%

Marca com has conegut aquest taller
Vaig buscar informació general per internet

15%
Vaig consultar el web de La Violeta
Vaig trucar a La Violeta

31%
17%

Vaig agafar informació a La Violeta
Vaig rebre informació al meu Mail
Vaig rebre informació però no recordo on

1%

1%

M’ho va comentar algú altre

32%

Vaig conèixer la informació per altres mitjans. Quins?
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Molt insatisfactori
No sap/No contesta
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VALORACIÓ DELS TALLERS 2n semestre 2018

El taller ha cobert les teves
expectatives?

Avalua globalment en quin grau el
taller ha estat profitós
Molt bé

8%

Satisfactori
Regular

Sí

Malament

No

90%

99%

Canviaries alguna cosa del taller?
Horari? Espai? Continguts?

T’agradaria continuar fent aquest
taller el pròxim curs?
1%

11%

Sí

Sí

No

No

89%

99%

El procés d’inscripció i l’atenció de
recepció ha estat l’adequat?

Quin grau de satisfacció tens
respecte el tallerista/monitor?
6%
Molt satisfactori

13%
Molt adequat

Satisfactori

Força adequat

Correcte
Insatisfactori

Poc adequat

Molt insatisfactori

Gens adequat

94%

86%

Marca com has conegut aquest taller
Vaig buscar informació general pe r internet

18%

Vaig consultar el web de La Violeta
Vaig trucar a La Violeta

43%
Vaig agafar informació a La Violeta

18%

Vaig rebre informació al meu Mail

Vaig rebre informació però no recordo on

18%

2%

M’ho va comentar algú altre
Vaig conèixer la informació pe r altres mitjans. Quins?

1%

66

No sap/No contesta

67

0

0

Gens adequat

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

Correcte

Insatisfactori

Molt insatisfactori

No sap/No contesta

7
0
0
6
0

Vaig agafar informació a La Violeta

Vaig rebre informació al meu Mail

Vaig rebre informació però no recordo on

M’ho va comentar algú altre

Vaig conèixer la informació per altres mitjans. Quins?

Altres suggerències i/o comentaris:

Zumba a la mateixa hora

0

1

Vaig trucar a La Violeta

Suggerències: Hi ha algun taller que no s’hagi fet i t’agradaria fer en el pròxim curs?

3

2

Vaig consultar el web de La Violeta

0

0

2

0

1

0

Vaig buscar informació general per internet

0

4

16

Satisfactori

2

0

Molt satisfactori

4

16

6

13

Sí

0

Inici taller a les 17,30 h.

No

No

(Quina)

0

0

0

Poc adequat

3

1

Sí

5

1

0

0

Malament
15

0

0

Regular

Molt adequat

0

1

Força adequat

6

15

0

0

Molt bé

6

16

Sí
No

Fa calor a la sala

dansa africana

0

20

0

0

30

0

7

3

0

0

0

0

1

59

3

57

2

Disposar d'una sala més gran

58

0

1

2

57

0

0

2

58

0

60

Contes populars explicats en anglès
Ashtanga Vinyasa
1 grup al 1r trimestre
3 grups al 1r trimestre
3 grups al 2n trimestre

Satisfactori

Marca com has conegut aquest taller. Si vols, pots marcar diverses opcions:

Quin grau de satisfacció tens respecte el tallerista/monitor.

T’agradaria continuar fent aquest taller el pròxim curs?

Canviaries alguna cosa del taller? Horari? Espai? Continguts?

El procés d’inscripció i l’atenció de recepció ha estat l’adequat?

Avalua globalment en quin grau el taller ha estat profitós:

El taller ha cobert les teves expectatives?

Percussió
1 grup al 1r trimestre
1 grup al 2n trimestre

VALORACIÓ DELS TALLERS 2018

Poca ventilació aula

Ioga en família

1

24

2

0

21

1

18

25

0

0

0

2

2

88

4

88

86

Millorar la climatització

6

0

1

4

87

0

2

2

88

3

89

0

0

12

0

0

15

0

7

6

0

0

0

0

0

40

0

40

40

0

0

0

2

38

0

0

0

40

0

40

Fotografia nocturna

7

8

0

0

4

1

8

4

0

0

0

0

4

28

0

32

30

Preparar un text teatral

2

0

0

3

29

0

0

2

30

0

32

0

5

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

7

0

8

8

0

0

0

0

8

0

0

0

8

0

8

Música amb infants petits Dibuix, pintura i tradicions Iniciació al món del teatre
Dibuix
5 grups al 1r trimestre
2 grups al 1r trimestre
1 grup al 1r trimestre
1 grup al 1r trimestre
5 grups al 2n trimestre
2 grups al 2n trimestre
1 grup al 2n trimestre
1 grup al 2n trimestre
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