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1.- INTRODUCCIÓ 

Amb aquesta memòria es vol fer un recull de totes les activitats realitzades durant el  2021 al 

Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia. Així mateix, el present document serveix per 

valorar dites activitats i poder millorar-les i idear-ne de noves, garantint-ne i enfortir-ne la 

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

Gràcia. 

Degut a la pandèmia de la Covid – 19, l’equipament s’ha hagut d’adaptar als canvis constants 

de normativa, oferint bona part de les activitats en format telemàtic i/o híbrid (presencial i 

telemàtic). De la mateixa manera, moltes de les activitats plantejades no s’han pogut adaptar a 

la situació viscuda i s’han hagut d’anular. 
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2.- ACTIVITATS 

2.1.- MATINALS INFANTILS 

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

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

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

cultura popular i potenciar-los. 

- Mantenir i ampliar el nombre d’assistents. 

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

a d’altres activitats programades al centre. 

Per assolir-los, treballem 3 línies programàtiques diferents: 

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

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

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

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

vermella, etc.). Es cobra una entrada de 5 € als assistents majors de 3 anys. 

 

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

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

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

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

una entrada de 5 € als assistents majors de 3 anys. 

 

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

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

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

majors de 3 anys. 

 

Les matinals infantils es programen el diumenges a les 12h. Habitualment se’n programen mínim 

dues al mes, però degut a la situació extraordinària d’aquest any, el nombre de programacions 

ha disminuït. 

Durant el 2021 s’han programat  11 matinals infantils: 

1) La caputxeta vermella i el follet 

El diumenge 10 de gener la Companyia Titelles Vergés va presentar aquesta adaptació 

per a titelles del conte popular més famós del món, especialment pensat per als més 

petits, en una versió actualitzada, divertida i molt dinàmica, en què sempre hi ha la 

complicitat i la participació del públic. L’obra és fidel al conte tradicional, però introdueix 
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alguns canvis molt divertits com la participació d’un follet a la funció, i la sensibilització 

i conscienciació dels i les més menudes sobre la importància de cuidar el medi ambient 

i lluitar contra el canvi climàtic.  (10 homes i 15 dones) 

 

2) En Pere va la Plaça 

Dins les activitats organitzades amb motiu dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia el 30 de 

gener La Violeta va presentar una nova funció de teresetes de la mà de la Companyia 

Binixiflat, de Gabriel Porcel. En Pere de la plaça, és una rondalla mallorquina que ha 

estat adaptada per ser representada en teatre de titelles. A tots els pobles n’hi ha un de 

més beneit que els altres. En Pere és, diuen, el beneit del seu poble. Parla amb els 

animals, es refia de tothom i tothom se’n riu d’ell, però tal vegada les coses no siguin 

sempre així i els beneits no siguin tan babaus com sembla. Una funció que invitava a 

reflexionar a la mainada sobre el fet que tothom pot aportar alguna cosa malgrat les 

aparences. (30 dones i 22 homes) 

 

 
 

3) Pinotxo, el nen de fusta 

El passat diumenge 21 de febrer vàrem gaudir d’una nova matinal infantil amb 

l’espectacle de titelles Pinotxo, el nen de fusta a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. 

L’obra és fidel al conte tradicional de Carlo Collodi (Le avventure di Pinocchio), però 

introdueix alguns canvis molt divertits com la participació de L’Agustinet a la funció. 

L’espectacle té un vocabulari molt ric, una escenografia espectacular i una acurada 

posada en escena. (15 homes i 20 dones) 

 

4) L'Agustinet inventor i la màquina de caramels 

Amb motiu de la Diada de Sant Medir La Companyia Titelles Vergés ens va presentar el 

7 de març l’aventura que va viure l’Agustinet amb la màquina dels caramels. Un conte 

de putxinel·lis interactiu, fresc i divertit, on els nens i nenes van animar constantment al 

seu personatge i on els crits i les rialles es barrejaran amb els somriures dels adults, en 

un espectacle entranyable i participatiu, que es desenvolupà a un ritme trepidant. (10 

dones i 7 homes) 

 

5) La llegenda de Sant Jordi 

El 18 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, La Violeta va presentar una nova 

matinal a càrrec de la Companyia Titelles Vergés. La Sala d’Actes va acollir el nombrós 
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públic que volia gaudir de la Llegenda de Sant Jordi, una adaptació titellaire de la 

llegenda popular de Sant Jordi, la princesa i el drac. Una divertida versió de la coneguda 

llegenda catalana. (25 homes i 28 dones) 

El centre va compartir l’enregistrament d’aquesta funció amb la mainada del Casal 

Català de Brussel·les dins de les activitats de la Setmana Cultural de Sant Jordi que van 

programar en aquest casal per donar a conèixer les tradicions catalanes entre els més 

menuts.  

 

 
 

 

6) Les aventures de l'Agustinet 

La Companyia Titelles Vergés ens va presentar el passat 16 de maig una nova aventura 

de L’Agustinet. La funció era una al·legoria en clau d’humor de la societat en què vivim, 

i el missatge que hi podíem trobar era que l’enveja no és gens bona. L’Agustinet havia 

muntat un restaurant al barri i tot li anava bé, fins que la seva veïna, la senyora Antònia, 

que era molt envejosa, posà un altre restaurant just davant del seu, per fer-li la 

competència… Aquesta obra era una tornada als clàssics, una recerca dels orígens, una 

mirada enrere per retrobar-nos amb uns personatges i reviure emocions quasi 

oblidades. Un veritable plaer pels amants dels putxinel·lis tradicionals. (13 homes i 19 

dones) 
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     7) L’Agustinet i la caseta de xocolata  

El 3 d’octubre la Companyia Titelles Vergés ens va presentar una nova aventura de 

L’Agustinet. En aquesta ocasió una adaptació per a titelles del conegut conte popular 

Hansel i Gretel, en una versió actualitzada i divertida en què sempre es busca la 

complicitat i la participació del públic. La tècnica emprada va ser la del titella de guant 

del tipus català. L’espectacle va ser molt dinàmic amb un ric vocabulari, una 

escenografia sorprenent amb molts canvis de decorat i una acurada posada en escena. 

Un veritable plaer pels amants dels putxinel·lis tradicionals. Al fer l’adaptació titellaire 

d’aquest gran conte s’ha volgut donar més protagonisme a la figura femenina 

representada per la Gretel. (16 homes i 46 dones) 

 

8) El retorn dels putxinel·lis 

La Companyia Titelles Vergés ens va presentar el passat 17 d’octubre un autèntic 

espectacle de titelles tradicionals catalans, una funció que recuperava la puresa i 

l’estètica més clàssica i genuïna. Un viatge en el temps que ens portava al modernisme, 

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

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

tres generacions aquelles obres i també aquells titelles centenaris que ara ja són peces 

de museu i que van actuar durant molts anys a Els Quatre Gats, abans i després de la 

Guerra Civil. (9 homes i 29 dones) 
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9) L’Agustinet, el titella valent 

La Companyia Titelles Vergés ens va presentar el 14 de novembre un conte popular 

especialment pensat per als més petits. L’Agustinet era molt valent. Havia sentit parlar 

moltes vegades de la por, però ell no sabia pas quina mena de cosa era, ni si era com 

una mena de bèstia o d’herba o de pedra. Tenia moltes ganes de saber què era i un dia 

va decidir anar-se’n pel món per veure si la trobava… L’Agustinet, el titella valent és una 

versió lliure del conegut conte popular En Pere Sense Por. Es caracteritza per ser un 

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

posada en escena. (13 homes i 23 dones) 

10) Els viatges dels tres porquets 

El passat 28 de novembre la Companyia Titelles Vergés ens va presentar una 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 la mainada va animar 

constantment als seus personatges. L’obra és fidel al conte tradicional, tot i que va 

presentar un final inesperat que va deixar content a tothom. (28 homes i 43 dones) 
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11) El Nadal de l’Agustinet 

El passat 12 de desembre la Companyia Titelles Vergés ens va presentar un conte 

popular de titelles d’arrel tradicional i ambientació nadalenca, molt divertit, on va 

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

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

que cap dels dos nens sospitin res, la seva àvia els té preparada una sorpresa: els fa cagar 

el Tió de Nadal i després canten nadales.  

Sebastià Vergés Martínez, representant de la tercera generació d’una de les famílies 

titellaires amb més tradició de Catalunya, és actualment l’únic que té els personatges 

de l’Agustinet, un capgròs, i del Pepitu Campanar, un gegantó, que formen part de les 

figures festives de la Vila de Gràcia. (25 homes i 40 dones) 

 

 

En relació als espectacles dirigits a la mainada és important destacar que el centre s’ha 

especialitzat en funcions de titelles, el titella tradicional català que programem de manera 

habitual durant tot l’any, i normalment abans de la pandèmia totes les funcions registraven  una 

bona afluència de públic. Ara bé, hem constatat que després de la represa d’activitats l’afluència 

d’usuàries i usuaris a les matinals infantils no s’ha recuperat, tot i no disposar del cent per cent 

de l’aforament de la Sala d’Actes. Per tant, aquest any les matinals que hem programat no han 

suposat cap retorn econòmic pel centre i en canvi han significat un important increment de 

despesa perquè les entrades venudes han estat molt inferiors respecte un any normal abans de 

la pandèmia.  
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2.2.- TALLERS 

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

12) Divulgar, impulsar i difondre la cultura catalana 

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

14) Mantenir i ampliar el nombre d’assistents. 

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

d’altres activitats programades al centre. 

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

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

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

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

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

participació i la cordialitat.  

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

necessitats de cada proposta i la seva acollida: 

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

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

i a la primavera (d’abril a juny). 

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

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

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

trimestrals, segons el tipus de proposta. 

 

Durant l’any 2021 s’han desenvolupat els següents tallers: 

Música: 

1) Percussió – Tabals 

Taller anual destinat a infants de 5 a 8 anys. Durant el primer semestre no es 

varen assolir prou inscripcions per poder iniciar el taller. Ara bé, el quart 

trimestre es va poder tirar endavant perquè es van inscriure un total de 5 

nens i 1 nena. 

 

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

lúdiques i educatives ens  introduïm en els fonaments de la lectura rítmica i 

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

catalana en general. 
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2) Música amb infants petits 

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

 

1r Trimestre: Durant el primer trimestre va ser seguit per  6 parelles (1 infant 

i 1 adult). Es va formar un únic grup format per infants de 2 a 3 anys que 

seguien les sessions del taller a través de la plataforma Google Meet. Les 

sessions es van complementar per part de la tallerista amb material i 

propostes per tal que els adults poguessin fer l’activitat a casa amb els infants 

durant la setmana. Aquest taller estava previst que es dugués a terme a la 

Sala d’Actes per poder garantir les distàncies de seguretat pertinents, però 

finalment a causa de les mesures per fer front al COVID-19 es va passar a fer-

se en línia.  

 

2n Trimestre: Durant el segon trimestre va continuar seguit per  6 parelles (1 

infant i 1 adult). De fet van continuar les mateixes famílies que ja s’havien 

inscrit al primer trimestre i és d’agrair l’esforç que van realitzar per mantenir 

el taller obert en un moment on les usuàries i usuaris del centre mostraven 

un clar cansament pel fet de seguir en línia els tallers. 

 

4t Trimestre: Durant el quart trimestre el taller va tornar a la normalitat 

habitual prèvia a la pandèmia i es van inscriure un total de 40 parelles (1 

infant i 1 adult) dividits en quatre grups. El grup específic adreçat a nadons 

de 2 a 12 mesos no es va poder realitzar en aquesta ocasió perquè no es 

varen produir suficients inscripcions per començar l’activitat. 

 

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

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

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

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

continuïtat a casa. 

 

 

3) Ball intercultural en família 

Taller trimestral compartit entre infants de 4 a 8 anys i adults. Aquest taller 

es va programar durant el 1r i 2n trimestre, però no es van assolir prou 

inscripcions per poder tirar el taller endavant. 

 

 

4) Iniciació a la gralla 

Taller trimestral destinat a joves i adults. Aquest taller es va programar 

durant el 1r i 2n trimestre, però no es van assolir prou inscripcions per poder-
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lo realitzar. Ara bé, el quart trimestre es va poder iniciar aquesta activitat al 

centre perquè es van inscriure un total de 4 dones i 2 homes. Un taller que 

ens va fer especial il·lusió poder-lo realitzar perquè s’emmarca clarament 

dins les activitats de cultura popular que ens agrada acollir a La Violeta. 

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

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

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

aquest taller es coneixen els aspectes diferents d’aquest instrument, i s’inicia 

els usuaris en la seva pràctica. 

 

 
 

5) Iniciació a la cançó improvisada – Glosa 

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

assolit prou inscripcions per poder tirar el taller endavant. 

 

 

6) Ballem! Ball per a la mainada 

Taller trimestral destinat a infants de 4 a 6 anys. Durant el quart trimestre no 

es varen assolir prou inscripcions per poder iniciar aquest taller. 

 

 

7) Toca la simbomba per Nadal 

Taller trimestral destinat a joves i adults. Durant el quart trimestre no es 

varen assolir prou inscripcions per poder començar aquest taller. 

 

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

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

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

tradicions. Però lamentablement no ha estat així per manca d’inscripcions, aquest any 

el centre s’ha vist afectat per la situació pandèmica, però confiem que quan la situació 

es restableixi i tornem a una normalitat relativa, recuperarem de nou l’èxit obtingut en 

anys anteriors. 

 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2021 

 

 

 12 

Benestar i salut: 

8) Ioga Ashtanga Vinyasa 

Taller anual destinat a adults. Durant el primer semestre no es varen assolir 

prou inscripcions per poder iniciar el taller. Ara bé, el quart trimestre es va 

poder tirar endavant perquè es van inscriure un total de 7 dones. 

 

Descripció del taller: Rocket Ioga és un estil de ioga dinàmic basat en el 

Asthanga Ioga tradicional. Va ser desenvolupat per Larry Schultz durant els 

anys 80. Larry es va formar amb Sri K. Pattabhi Jois i va voler crear una versió 

menys rígida del asthanga tradicional per a acostar-la a més persones. Per 

això, una mateixa seqüència de Rocket Ioga pot combinar diferents asanas 

de les diverses sèries de Asthanga Ioga. La pràctica de Rocket és més lliure, 

creativa i sol oferir diferents variacions d'un mateix asana, on cada practicant 

experimenta el seu progrés. És una pràctica molt enèrgica que, connectada 

a la respiració ujjayi, revitalitza i enforteix.  Integra moltes postures invertides 

i en equilibri sobre mans, la qual cosa la fa desafiadora i divertida per al 

practicant. 

 

Art: 

9) Mans manetes, Expressió Plàstica i Cultura Popular 

Taller anual destinat a infants de 4 a 10 anys. 

 

1r Trimestre: Aquest trimestre es va iniciar amb un grup reduït de 4 infants, 

però degut a les mesures sanitàries aplicades a mitjans d’octubre només es 

van dur a terme 3 sessions i es va haver d’anul·lar, ja que la tipologia d’aquest 

taller no permet que es pugui desenvolupar de manera virtual.  

 

2n Trimestre: Durant el segon trimestre de 2021 vam poder tornar a 

organitzar tallers per a la mainada al centre i es va formar un únic grup 

d’aquest taller format per 4 infants. 

 

4t Trimestre: Durant el quart trimestre el taller va tornar a la normalitat 

habitual prèvia a la pandèmia i es van inscriure un total de 7 infants, 4 nenes 

i 3 nens. 

 

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

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

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

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

seva creativitat. Aquesta activitat es realitza al taller de La Violeta, utilitzant 

així el màxim dels espais que disposa el centre. 
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10) Dibuix i pintura per a persones adultes 

Taller trimestral destinat a adults.  

 

1r Trimestre: Durant el primer trimestre vam comptar amb 7 inscripcions i es 

va formar un grup que seguien les sessions del taller a través de la plataforma 

Google Meet. Les sessions es van complementar per part de la tallerista amb 

material i propostes per tal que les usuàries poguessin continuar fent 

l’activitat a casa durant la setmana. Aquest taller estava previst que es 

dugués a terme a la Sala Pissarra per poder garantir les distàncies de 

seguretat pertinents, però finalment a causa de les mesures per fer front al 

COVID-19 es va passar a fer-se en línia. 

 

2n Trimestre: Durant el segon trimestre vam comptar amb 6 inscripcions. Cal 

destacar, que tot i que és un taller clarament pensat per desenvolupar-se de 

manera presencial, l’esforç que va realitzar tant la tallerista com les usuàries 

per mantenir-lo obert encara que fos en línia. 

 

4t Trimestre: Durant el quart trimestre el taller va tornar a la normalitat 

habitual prèvia a la pandèmia i es van inscriure un total de 8 usuàries. 

 

Descripció del taller: En aquest taller es treballa amb els llapis, carbonets, 

retoladors, tinta xina, guaix, aquarel·la, acrílic... tècniques aptes per a tots els 

nivells. S’ha utilitzat el format de sobretaula i s’ha après fent exercicis de 

gerros, objectes, fotografies i làmines de diferents autors. 
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11) Fem jocs tradicionals i populars 

Taller trimestral destinat a infants de 5 a 8 anys. 

El quart trimestre es va oferir aquesta nova proposta al centre. Consistia en 

donar a conèixer les característiques del joc tradicional. Els jocs són 

llenguatge, demanen d’una expressivitat psicomotora i afectiva alhora que 

estimulen la creativitat, estan fets sobre uns esquemes bàsics que s’han de 

respectar i que alhora són molt necessaris per a les rutines que els infants 

precisen, al mateix temps són vius i permeten el canvi, l’exploració, les 

variants, etc.  Jocs fàcils d’explicar, de jugar i de dur a terme amb nens i nenes 

d’entre 5 i 8 anys, utilitzant  un material fàcil d’elaborar o de trobar; 

identificar elements de l’entorn natural o quotidià com a font d’inspiració de 

joc i com a eines i material per elaborar jocs com el tres en ratlla, les bitlles, 

el circuit de xapes, etc. Malauradament, no es varen assolir prou inscripcions 

per poder iniciar aquest taller, però tenim previst programar-lo en futures 

ocasions. 

 

Arts escèniques: 

12) L’hora del conte 

Taller trimestral adreçat a infants de 4 a 7 anys.  

Aquesta proposta era una novetat. La finalitat principal d’aquest taller era 

promoure i potenciar entre els infants l'hàbit de la lectura i, alhora, oferir una 

estona agradable i divertida. La rondallaire explicava un conte i realitzava 

activitats didàctiques relacionades amb la narració. Aquest curs no s’han 

assolit prou inscripcions per poder tirar el taller endavant. 

 

13) Taller de teatre musical 

Taller trimestral adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys.  

Aquest taller era una novetat d’aquest curs. El teatre musical ens ofereix la 

possibilitat de practicar diferents activitats alhora: el llenguatge i la dicció, el 

cant, el ball, l'expressió corporal i les arts plàstiques. I ens permet fer-ho des 
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del joc, que és creació i imaginació. Això converteix l'experiència en una 

proposta molt atractiva: poder viure altres vides transformant-nos en altres 

personatges tot explorant el cos i la veu. Lamentablement, aquest any no 

s’han assolit prou inscripcions per poder realitzar el taller. 

 

 

14) Teatre – Formació d’actors i actrius 

Taller trimestral destinat a adults. 

Durant el quart trimestre el taller va tornar a la normalitat després de no 

poder-se realitzar per la pandèmia i es van inscriure un total de 7 usuàries. 

 

Descripció del taller: En aquest taller es treballen les tècniques bàsiques del 

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

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

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

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

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

 

Llengües: 

15) Anglès per viatjar 

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

Violeta adreçat a adults. Durant el primer semestre no es varen assolir prou 

inscripcions per poder iniciar el taller. Ara bé, el quart trimestre es va poder 

tirar endavant perquè es van inscriure un total de 9 dones i 1 home. 

 

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

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

conèixer l’anglès per a viatjar. Orientat a situacions quotidianes que es 

produeixen durant el transcurs d’un viatge. 

 

 

16) Contes populars explicats en anglès 

Taller trimestral adreçat a infants de 8 a 11 anys.  

Aquest curs s’ha programat aquest taller, que era una novetat a La Violeta. 

Preteníem donar a conèixer els contes populars universals a la mainada 

utilitzant la llengua anglesa com a eina de transmissió. La tallerista explicava 

un conte utilitzant la llengua anglesa per narrar-lo tot emprant material de 

suport per fer-lo més entenedor. Aquest taller permet treballar la 

comprensió oral d’aquesta llengua, d’una forma lúdica. Els nois i noies que 

estan acostumats a escoltar contes tenen un vocabulari més ampli i 

desenvolupen més ràpidament les seves capacitats d’interacció. 

Dissortadament, aquest any no s’han assolit prou inscripcions per poder tirar 

el taller endavant. 
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Patrimoni natural: 

17) Fem caixes niu pels ocells 

Taller trimestral adreçat a nois i noies de 10 a 14 anys. Aquest any no s’han 

assolit prou inscripcions per poder tirar el taller endavant. 

 

Durant el 2021, s’han programat 17 tallers, del quals n’han tirat endavant 8, formant un total de 

15 grups. Hem tingut un total de 167 inscripcions (115 dones i 52 homes). 

Durant el 1r trimestre els tallers van funcionar en línia a causa de les mesures per fer front a la 

COVID-19, arran de la suspensió dels tallers de manera presencial a l’octubre de 2020 degut a la 

segona onada de la pandèmia.  

Durant el 2n trimestre vàrem poder tornar a organitzar tallers al centre només per a la mainada. 

Ens hauria agradat poder dur a terme tots els tallers proposats però lamentablement no ha estat 

així per manca d’inscripcions degut en gran part per les mesures per fer front a la COVID-19.  A 

partir de l’esclat de la pandèmia vam fer el possible per adaptar tots els tallers i garantir que es 

poguessin mantenir en línia. Aquestes adaptacions s’han valorat molt positivament per part de 

les usuàries, tot i que moltes han manifestat que, tot i que agraeixen i valoren l’esforç, el format 

virtual no encaixa amb el seu concepte de fer tallers a equipaments de proximitat, i prefereixen 

esperar a que es pugui tornar a la presencialitat. 

Durant el 4t trimestre els tallers que vàrem organitzar registraren un augment d’inscripcions 

perquè es va poder tornar a fer les sessions de manera presencial al centre. No s’han arribat a 

recuperar el nombre d’inscripcions d’abans de la pandèmia, però sí que hem notat una certa 

recuperació de l’activitat, i sobretot, les ganes de les persones de tornar a fer activitats a La 

Violeta. 
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2.3.- EXPOSICIONS I XERRADES 

2.3.1.- Exposicions 

Les exposicions de La Violeta pretenen assolir els següents objectius: 

- Difondre la cultura popular i tradicional catalana. 

- Acollir propostes de cultura de diferents àmbits i procedència. 

- Canalitzar les propostes externes d’exposicions. 

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

Violeta. 

Per planificar les exposicions programades, treballem dues línies diferents: 

• EXPOSICIONS DE PROGRAMACIÓ PRÒPIA, oferint propostes relacionades amb la 

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

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

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

 

Durant l’any 2021, s’han dut a terme les 13 exposicions que es detallen a continuació: 

1) El Pessebre de La Violeta, un pessebre poc convencional (de 9 Desembre 2020 a 2 de 

Febrer 2021) 

Un any més gràcies a Josep Mª Contel, del Taller d’Història de Gràcia, Centre d’Estudis; he 

tornat a fer un dels pessebres referents de la Vila, amb un gran nombre de visitants (1800 

usuaris aproximadament).  

Com l’any anterior, el pessebre de 10 m2 és format per diferents figures i complements de 

l’empresa Playmobil, amb diferents modificacions i adaptacions per tal de fer un pessebre 

diferent cada any. Seguint la tradició el pessebre ha estat desmuntat el dia 2 de febrer, 

festivitat de la Candelera.  
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2) Coses de Nadal (9  de Desembre 2020 a 2 de Febrer 2021) 

Aquesta exposició complementa el pessebre de La Violeta. Mostrant-nos amb un seguit de 

fotografies diferents activitats que es duen a terme al voltant del Nadal. Es pot trobar des de 

nadales fins a Reis, seguint el variat imaginari nadalenc. 

Donat que és un complement del Pessebre de La Violeta, el nombre de visitants va ser el 

mateix que els del Pessebre de La Violeta. 

 

3) La Vella quaresma. El calendari de les 7 cames. (4 a 28 de febrer 2021) 

A l’Arxiu Joan Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció 

Culturals, hi ha una col·lecció de 44 làmines de figures retallables, que eren joguines 

majoritàriament de paper vinculades al cicle de l’any, utilitzades per jugar en diades concretes, 

com és el cas de La Quaresma.  

De forma simbòlica representa una persona anciana i arrugada pel pas del temps, que 

curiosament té set cames (que coincideix amb el nombre de setmanes del període de la 

quaresma) i a les mans porta un bacallà dessecat o una cistella plena d’arengades per recordar 

el dejuni del període quaresmal. A la part superior, la figura, portava un llaç de cordill per 

penjar-la a la porta i cada setmana la mainada li arrencava una cama fins arribar la darrera, 

coincidint amb la Setmana Santa. 

La exposició ens dona a conèixer els materials de construcció i diferents curiositats sobre 

aquests documents efímers de la Vella Quaresma. 
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La presentació es va dur a terme el dimarts 9 de febrer, a càrrec d’Antoni Serés i Aguilar, 

treballador de l’Àrea de Recerca i Documentació de la Direcció General de  Cultura Popular i 

Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És membre de 

l'Associació Cultural Joan Amades, forma part del consell de redacció de la revista Cavall Fort i 

col·labora al programa internauta festafesta.net.  

Malgrat les restriccions pel COVID, va tenir una assistència de visitants bastant bona (190 

usuaris aproximadament). 

 

4) Sant Medir, ahir, avui, demà ... (2 a 30 de març 2021) 

L’origen de la festa de Sant Medir el trobem a Gràcia, i concretament en una promesa que va 

fer el 1828 el forner Josep Vidal i Granés, que tenia el negoci al carrer Gran. Va dir que si 

resolia una afecció de salut aniria cada any en romiatge a l’ermita de Sant Medir. Aquell any es 

va començar a fer i, de mica en mica, s’hi anaren afegint familiars, amics i més grups de gent, 

que després s’organitzaren en colles. 

En les primeres cercaviles, en tornant del romiatge, el forner gracienc llançava faves al públic 

com a homenatge al sant, que –segons la llegenda– en sembrava. Amb el pas dels anys, les 

faves s’anaren substituint per caramels, fins al punt que avui la celebració s'anomena dolça 

festa. 

La presentació va tenir lloc el dijous 4 de març a càrrec de Josep Antoni Torralba, President de 

la Federació de Colles de Sant Medir.  

Tot i les restriccions del COVID, va tenir una bona assistència de visitants (300 usuaris 

aproximadament). 
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5) 1714-2014. Una Llengua cap a la Llibertat. Realitat i vitalitat de la llengua catalana. (1 a 29 

d’abril 2021): 

Exposició suspesa per la pandèmia el juny de 2020 i reubicada al mes d’abril d’aquest any.  

Aquesta és una exposició sobre l’ús social del català, que vol mostrar la realitat de l’existència 

de la llengua amb els següents eixos temàtics: els territoris on es parla el català, la realitat 

desigual dels usos idiomàtics, la vitalitat i la història de la llengua catalana. 

La presentació va tenir lloc el dimarts 6 d’abril a càrrec de  Jordi Solé i Camardons, comissari de 

l’exposició, escriptor i sociolingüista català. 

Donades les restriccions del COVID, va tenir una bona assistència de visitants (370 usuaris 

aproximadament). 

 

6) IX Concurs de Fotografia Gràcia Solidària (3 a 30 de maig 2021): 

Exposició suspesa per la pandèmia el maig de 2020 i reubicada al mes de maig d’aquest any. 

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

un món més just. Amb la seva tasca internacional fan arribar serveis bàsics d'educació i salut. 

També treballen per acollir als nouvinguts, dotar de recursos a persones en situació 

vulnerable, sensibilitzar a la població i implicar a les administracions en el suport a projectes 

solidaris. Aquesta exposició fotogràfica ens dona a conèixer els projectes de cooperació 

internacional de les organitzacions que formen part de Gràcia Solidària i de la seva tasca diària 

i necessària. 

La presentació va tenir lloc el dijous 6 de maig, dins dels actes de la Entrega de Premis del 

Concurs Fotogràfic. 

La celebració de l’entrega de premis del concurs de fotografia i l’exposició, tot i les restriccions 

del COVID, van tenir una bona assistència de visitants (580 usuaris aproximadament). 
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7) Professors de solitud. J. Esquirol, fotògraf - J. Pla, escriptor (2 a 29 de juny 2021): 

“En commemoració dels 40 anys de la mort de Josep Pla, des de La Violeta de Gràcia exposem 

conjuntament amb la Fundació Josep Pla, la exposició. Suposem que Josep Pla i Josep Esquirol 

no es van conèixer perquè no van viure a l’Escala durant la mateixa època. De tota manera, 

malgrat que la coincidència en el temps no és exacte, creiem que no hi havia d’haver gaire 

diferència entre el paisatge i la gent de l’Escala dels anys 10 que retrata Esquirol, i la que 

coneix Josep Pla durant els primers anys 40, en plena postguerra. 

Els textos de Pla que acompanyen les fotografies d’Esquirol són de procedència diversa. Estan 

publicats en diferents volums de la seva Obra Completa: El quadern gris (OC I), Tres guies (OC  

 

XXX), El meu país (OC VII)… i sobretot, Aigua de mar (OC II), llibre en el qual hi aplegà 

narracions de temàtica marinera i on descriu magistralment la forma de vida dels pescadors de 

la costa empordanesa i les seves famílies. 

A partir de les imatges d’Esquirol hem ampliat el ventall temàtic que ens permet acarar-los: els 

embats d’una climatologia gens benigna, l’interès pels primers treballs d’arqueologia al 

jaciment d’Empúries, la navegació a la vela llatina, els diferents arts de pesca, els pescadors i 

els seus excel·lents retrats, la salaó de l’anxova i la sardina, i la vida a la vila o a pagès, de 

l’Escala. 

“Em glorio de tenir alguns bons amics entre la població pescadora de l’Escala: els vaig conèixer 

tots a les cales, a l’ombra fresca de llurs tendes, davant el fogó de foc de llenya de pi, on es 

guisava una perfumada olla de peix. Ells van ésser els meus professors de solitud i els qui 

m’ensenyaren a comprendre que en aquesta vida, on tots els dies són iguals, tant li fa que bufa 

el garbí com el gregal, el xaloc com la tramuntana.” 

Josep Pla. Tres guies. OC XXX, 226-227.” 

En aquesta ocasió no hi hagut presentació. 

Donades les restriccions del COVID, va tenir una bona assistència de visitants (536 usuaris 

aproximadament). 
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8) Fills del desert (del 2 al 30 de juliol 2021): 

Exposició organitzada per l’Entitat Gràcia amb el Sàhara.  

Mostra de l’agermanament del Districte de Gràcia amb la daira de Guelta del campament de 

refugiats saharauís d'Aiún. La mostra ens permet poder-vos oferir el punt de vista d'aquest 

agermanament a través dels infants que venen cada estiu a Gràcia. 

Nombre de visitants: 448 usuaris. (Donades les restriccions per la COVID, no hi va haver 

presentació i el nombre de visitants va ser baix. 

 

9) La Revolta de les Quintes de Gràcia. 150 anys (De l’1 al 30 de Setembre 2021): 

Una mostra que analitza les claus d’un conflicte, en el qual una gran part de les dones de la vila 

de Gràcia es van enfrontar a les autoritats civils i militars, per aturar una nova lleva de joves 

graciencs per a ser incorporats a l’exèrcit espanyol, malgrat les demandes d’antuvi per la seva 

abolició, organitzada per la Direcció d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de 

Gràcia. 

Exposició inclosa en els diferents actes de l’11 a. Mostra de cinema etnogràfic.  

Nombre de visitants: 539 aproximadament. (Com a conseqüència de les restriccions per la 

COVID, i el reinici de les activitats, el nombre de visitants va ser baix). 

 

10) Castellets i Titelles. (De l’1 al 30 d’Octubre 2021): 

Exposició organitzada per la companyia Titelles Vergés i La Violeta de Gràcia. L‘exposició està 

centrada en els titellaires que mantenen el tradicional Castellet, com element del joc escènic 

(Titelles Anglès, Titelles Vergés, Titelles Babi, L'Estaquirot, L'Estenedor i la Fanfarra). 
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Conjuntament amb l éxposició es fa una retrospectiva sobre el món dels titelles des de principis 

de segle passat fins ara i hi haurà una taula rodona, xerrades i projeccions d'audiovisuals, amb 

la participació de destacats artistes, historiadors i periodistes. 

 

Nombre de visitants: 970 aproximadament. (A mesura que les restriccions per COVID es van 

normalitzant, el nombre de visitants ha anat pujant). 

 

 
 

11) 50 anys de la mort de Llibertat Ródenas, anarcosindicalista i feminista, que va viure a 

Gràcia. (Del 2 al 29 de Novembre 2021): 

Exposició organitzada per l’entitat Agita’t gràcia.  

La exposició ens presenta, de forma molt gràfica, la vida de Llibertat Ródenes, mare del 

feminisme llibertari. La seva activitat de denúncia del pistolerisme, els abusos del general 

Martínez Anido a Barcelona i la defensa del feminisme a partir de l’educació. Miliciana durant la 

Guerra Civil i exiliada a Mèxic un cop finalitzada la guerra.  

Nombre de visitants: 956 aproximadament. 

12) El Pessebre de La Violeta (Del 9 de desembre 2021 a 2 de febrer 2022): 

Exposició organitzada pel Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia i en Josep Mª Contel, 

president del Taller d’Història de Gràcia. (1948 usuaris aproximadament). 

Des de fa uns quants anys, concretament l’any 2017, hem tornat a fer un pessebre format per 

diferents figures i complements de Playmobil. Les figures i complements han estat modificades 

i adaptades per tal de fer el pessebre. El pessebre ha evolucionat des de l’inicial de 2 m2 fins als 

actuals 10 m2 i s’ha convertit en un referent de la Vila.  

Seguint la tradició, el pessebre es desmuntarà el dia 2 de febrer de l’any 2022, festivitat de la 

Candelera.  

La presentació havia de ser el dimarts 12 de desembre del 2020, però es va suspendre pel COVID. 

Nombre de visitants: 1948 aproximadament. 
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13) Els Pastorets a Gràcia (Del 9 de desembre 2021 a 2 de febrer 2022): 

Exposició organitzada pel Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia i en Josep Mª Contel, 

president del Taller d’Història de Gràcia. Es una exposició que complementa el pessebre de La 

Violeta.  

És una exposició que recull vint-i-quatre fotografies de diferents representacions dels pastorets 

a la vila de Gràcia. Representacions que havien començat ja en el segle XIX i han continuat fins 

a l’actualitat. 

Aquest és un treball de Josep Maria Contel en el qual va retratar L’Estel de Natzaret al Cercle en 

dues representacions diferenciades en el continent però en el mateix contingut, Els Pastorets de 

Folch i Torres al Centr, i Los pastorcillos de Belén als Lluïsos fruit de recuperar i fer valdre aquesta 

peça amb actors i actrius d’altres entitats de la vila. 

Tot plegat és un document gràfic per deixar constància del treball anònim i altruista de molts 

vilatans cada any per representar els pastorets d’una manera o altra, però sempre presents en 

aquestes dates. 

Nombre de visitants: 1948 usuaris (Mateix nombre que al pessebre). 
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2.3.2.- Xerrades 

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

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

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

de Gràcia. 

- Augmentar el nombre d’assistents. 

- Consolidar les xerrades com una activitat referent 

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

rodona, debat, sopar tertúlia, etc. 

Aquest any, s’ha dut a terme un total de 26 xerrades: 

1) Xerrada: “El patrimoni   cultural immaterial. Una visió des de les Illes” 

El 29 de gener l’Andreu Ramis, president del Consell Assessor de Cultura Popular de les Illes i 

en Josep Fornés, antropòleg i exdirector del Museu Etnològic de Barcelona, ens van oferir una 

conferència sobre el patrimoni immaterial de les Illes Balears. Per les restriccions de la 

pandèmia es va emetre en streaming, l’Andreu Ramis des de Mallorca i en Josep Fornés des de 

Barcelona. 

Podríem definir el patrimoni cultural immaterial (expressions orals, la música tradicional, la 

dansa, el teatre, els rituals, els actes festius, els coneixements, els usos socials, les tècniques 

artesanals tradicionals, etc.) com el conjunt de testimonis no tangibles que formen l’herència 

cultural de la societat. Aquest concepte, ha evolucionat amb el temps seguint les 

transformacions socials i culturals. En aquesta conferència, vam poder descobrir i conèixer la 

visió particular del patrimoni cultural immaterial des de les Illes Balears. 

La conferència va tenir 30 visualitzacions. 

 

2) Xerrada: “Carnaval i transgressió” 

El 23 de febrer en Josep Fornés i Garcia, antropòleg, exdirector del Museu Etnològic de 

Barcelona i transgressor. Va fer una conferència sobre la transgressió i el Carnaval. Donades les 

restriccions pel COVID, la conferència va ser emesa al nostre canal de YouTube. 

El Carnaval és (o era) de per sí la festa més transgressora del nostre calendari. La màscara del 

carnaval dona la l'anonimat necessari per a poder dir allò que a alguns no els agrada sentir. En 

Josep Fornés, ens fa un recorregut per la festa de Carnaval i la seva transgressió al llarg de la 

seva evolució com a festa sortida des del poble. 
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La conferència va tenir 22 usuaris (13 homes i 9 dones) en directe i en streaming va tenir 15 

visualitzacions. 

 

 

3) Xerrada: “Conèixer el Fons Amades, la Memòria de la Cultura Popular”: 

El dimarts 30 de març l’Antoni Serés Aguilar, treballador a l’àrea de Recerca i Documentació de 

la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, membre de l’Associació Joan Amades i col·laborador del programa 

festa festa.net. Per les restriccions del COVID, la conferència va ser emesa al nostre canal de 

YouTube. 

L’Antoni Serés va fer un recorregut per la història dels Fons Amades, i alhora pel mateix arxiu 

del Fons. Va parlar de la gran diversitat i riquesa d’aquest extens arxiu, de la seva catalogació i 

digitalització, per finalitzar de com consultar el Fons. La exposició va estar acompanyada per la 

projecció de molts dels gravats, estampes, cartes personals i objectes recollits per Joan 

Amades, la datació dels quals comprèn dels segles XVII al XX. 

La conferència va tenir 19 usuaris (13 homes i 6 dones) en directe i en streaming va tenir 12 

visualitzacions. 



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR  
LA VIOLETA DE GRÀCIA 2021 

 

 

 28 

 

 

4) Presentació Llibre Poemes: "Llums del Delta" 

El dia 22 d’abril La Violeta va acollir la Presentació del llibre “Llums del Delta” a càrrec de 

Tomàs Camacho, autor del pròleg; Júlia Badal, poeta; Jordi Margarit, músic; Àngel Martí, 

poeta; Llorens Marín, fotògraf i Mercé Amat, poeta.  

Amb aquets llibre se’ns mostra la bellesa i la fragilitat del Delta partint de les sensacions i les 

essències del Delta. Els ponents, ens van donar a conèixer el Delta a partir del canvi de les 

estacions i dels paisatges, i les sensacions que aquests canvis ens provoquen.   

La presentació va tenir 15 usuaris (2 homes i 13 dones). 
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5) Xerrada: “El Refugi de Lluís Companys sota el Palau de la Generalitat”: 

El 19 d’abril en Josep Ma. Contel Ruiz, President del Taller d’Història de Gràcia Centre 

d’Estudis; ens va explicar de primera mà la història d’aquesta descoberta que va començar el 

2009, quan a les seves mans hi va arribar una carpeta amb uns plànols que projectaven la 

construcció del refugi datat del 1937, un any abans dels bombardejos aeris més cruents de la 

Guerra Civil a la ciutat. 

La conferència va ser emesa en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 18 usuaris (12 homes i 6 dones) en directe i en streaming va tenir 25 

visualitzacions. 

 

 

6) Xerrada: “La Moixiganga o Muixeranga”: 

El 27 d’abril La Violeta va acollir aquesta xerrada a càrrec de Josep Fornés, antropòleg; Jaume 

Ortí, impulsor de la Moixiganga de Barcelona i Pere Rovira, president de la Moixiganga de 

Barcelona.  

Una xerrada molt entretinguda sobre la moixiganga o muixeranga, un antic ball representació 

d’origen valencià que, mitjançant exercicis gimnàstics i construccions humanes, executa una 

sèrie de quadres plàstics amb què es representen la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. 

Els ponents van parlar dels seus orígens i la seva evolució en el temps fins l’actualitat. 

La conferència va ser emesa en directe des del nostre canal de YouTube. 
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La conferència va tenir 13 usuaris (9 homes i 4 dones) en directe i en streaming va tenir 8 

visualitzacions. 

 

 

7) Xerrada: “La Capella de Sant Roc del Carrer Mateu”: 

L’11 de maig es va fer aquesta xerrada sobre la capella de Sant Roc del carrer Mateu a càrrec 

de Guillem Roma i Batlle, activista cultural.  

La xerrada es va centrar en la redescoberta d’aquesta capella oblidada durant molts anys i 

desconeguda per la gran majoria de veïns, i sobre la història vinculada a la restitució de la 

figura del sant el 1950. 

La conferència es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 12 usuaris (8 homes i 4 dones) en directe i en streaming va tenir 19 

visualitzacions. 
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8) Presentació del llibre: “Gràcia Festa Major”: 

El 12 de maig La Violeta va acollir la presentació del llibre “Gràcia Festa Major” a càrrec de 

Josep Ma. Contel Ruiz, autor i de Silvia Manzanera, periodista i prologuista del llibre, de 

l’editorial Efadós dins de la col·lecció “Catalunya Desapareguda”. 

En Josep Maria Contel va explicar com va realitzar el recull fotogràfic documental del període 

que abasta des del 1901 fins al 1973, que analitza l’evolució de la festa i de la societat. Amb 

més de 200 anys d’antiguitat, la Festa Major de Gràcia, pels seus guarniments i el treball dels 

seus festers, és considerada Festa Tradicional d’Interès Nacional, un reconeixement públic 

avalat per les imatges que hom guarda a la retina. Les fotografies sobre la festa han pres les 

pàgines d’aquest llibre per traçar un recorregut entre els anys 1901 i 1973 i mostrar, amb tot el 

rigor històric, l’evolució dels seus guarniments, com també dels costums socials, religiosos o 

polítics que ha experimentat la Festa Major de Gràcia en aquest període. 

La presentació es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La presentació va tenir 26 usuaris (13 homes i 13 dones) en directe i en streaming va tenir 17 

visualitzacions. 
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9) Presentació Llibre: “Relats d'un educador social. Crònica, reflexions i resistències a 

ambdues bandes de la frontera.": 

El dissabte 15 de maig es va realitzar a la sala d’actes del centre la presentació d’aquest 

interessant llibre a càrrec de Ferran Castellarnau, autor del llibre; David Herraiz, educador 

social especialitzat en adolescència i escola, membre de la Plataforma Educadores Socials en 

Acció; Carles Albert Gasulla, Secretari de la Federació Veus i membre de Radio Nikosia. 

Els ponents ens varen parlar del pas de l’autor per les diferents etapes i serveis dins l’àmbit 

sociocultural dins l’ofici d’educador social. Ens parlaren dels neguits, contradiccions i 

interrogants generats des d’una mirada crítica en un sistema on la productivitat i la normalitat 

hegemònica predominen.  

La presentació va tenir 32 usuaris (16 homes i 16 dones) en directe. 

 

10) Presentació del Llibre: “Estimades cicatrius. Pètals i pinzellades d’una vida plena.”: 

El 21 de maig La Violeta va oferir la presentació d’aquest llibre a càrrec de Maite Soler i 

Pascual, autora del llibre i de Sílvia Tarragona, periodista, directora del programa “De boca a 

orella” de RNE Catalunya. 

L’acte va transcórrer a tall d’entrevista per part de la senyora Tarragona a l’autora, en un 

format molt entretingut i seguit amb molta atenció per tot el públic assistent. “Estimades 

Cicatrius. Pètals i pinzellades d’una vida plena” és un intent de posar en ordre un recull de  
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textos que, havent nascut de la vida mateixa, arrelats en els sentiments de l’instant, han 

passat, després, pel sedàs que proporciona una relectura igualment personal en la recerca, 

ara, de l’adjectiu just, del mot precís.  

Van parlar de l’amor, el desamor, la malaltia, la mort, la vida i de les cicatrius estimades que et 

permeten continuar vivint i et fan saber-te viva. La relació de l’autora i la Fundació Vicenç 

Ferrer, fa que, sigui la Fundació qui rebrà els guanys de la venda del llibre. 

La presentació va tenir 55 usuaris (14homes i 41 dones) en directe. 

 

 

11) Xerrada: “Moros i Cristians”: 

El 25 de maig La Violeta va dur a terme aquesta xerrada a càrrec d’Antonio Alonso Ramos, 

membre de la Filà Mora Beduins de Gavà, Filà participant a la Festa de Moros i Cristians de 

Gavà.  

Durant la xerrada ens va explicar que Els Moros i Cristians són una rememoració festiva de les 

batalles i lluites entre musulmans i cristians durant la reconquesta. Aquesta rememoració és 

comuna a molts pobles i ciutats del País Valencià, en especial a les Comarques Centrals. Les 

festes de Moros i Cristians més antigues documentades són les de Cocentaina. Es té constància 

d’elles des de l’any 1586, i les segones les de Cabdet que daten de 1588. També va parlar de 

l’evolució d’aquestes celebracions al llarg del temps.  
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Ara fa dos anys es va fer per primera vegada a la Vila de Gràcia una entradeta de Moros i 

Cristians a l’estil de les que es fan en diversos pobles del País Valencià. 

La conferència es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 17 usuaris (10 homes i 7 dones) en directe i en streaming va tenir 11 

visualitzacions. 

 

12) Xerrada: “L’octava de Corpus a Gràcia”: 

El 8 de juny La Violeta es va fer aquesta xerrada a càrrec de Josep Maria Contel, president del 

Taller d’Història de Gràcia Centre d’Estudis. 

En Josep Mª, ens va parlar de la celebració d’aquesta festivitat a Gràcia. Una processó de 

Corpus que cada any sortia d’una de les quatre Parròquies de la vila: Santa Maria, Josepets, 

Sant Joan i Santa Teresa de l’Infant Jesús. Una processó que en la qual participaven les 

Trampes i Gegants de Barcelona, representants del clergat local, representants de les entitats, 

així com molts veïns i veïnes. Una celebració que al llarg dels anys, acollí també l’elaboració de 

diferents catifes al llarg del seu recorregut, en definitiva, una festivitat molt important a 

Gràcia. També ens recordà que a Gràcia estem recuperant les catifes de flors del Corpus. 

La conferència es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 13 usuaris (6 homes i 7 dones) en directe i en streaming va tenir 7 

visualitzacions. 
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13) Xerrada: “Sant Joan, la Flama del Canigó”: 

Xerrada a càrrec de Llum Ferrero i Toni Ayala, fundadors del Centre Cultural de Port,  

Cofundadors del Memorial 1714, veïns de La Marina, activistes de la Flama del Canigó i Premi 

Nacional President Lluís Companys 2019. 

La Flama del Canigó és el foc amb el qual s’encenen bona part de les fogueres de la nit de Sant 

Joan d’arreu del país. La flama és tot l’any a la cuina del Museu de la Casa Pairal o Castellet de 

Perpinyà. Cada any el 22 de juny el foc surt del Castellet per encendre una foguera que es fa al 

cim de la muntanya del Canigó i des d’allà es reparteix, pels pobles mitjançant una llarga 

cadena de relleus, que van distribuint el foc amb tots els mitjans possible, a peu, amb bicicleta, 

amb cotxe i fins i tot a cavall. Quan la flama arriba a cada vila, és rebuda per les autoritats 

locals i els festers. En algunes poblacions és costum que siguin el Joan més petit i el Joan més 

gran d’entre els habitants del poble les persones encarregades d’encendre, amb la flama del 

Canigó, la foguera de la nit de Sant Joan. 

La conferència es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 8 usuaris (4 homes i 4 dones) en directe i en streaming va tenir 10 

visualitzacions. 
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14) Xerrada: “Aquelarre de Cervera”: 

El 13 de juliol La Violeta va acollir aquesta xerrada a càrrec de Mireia Brandon, regidora de 

Festes, Polítiques Feministes i LGBTI+ de l’Ajuntament de Cervera; Berta Rubio, membre del grup 

de percussió femení Band Tokades i Oriol Prat, membre del Ball de Diables de Cervera, 

Carranquers. 

L’Aquelarre de Cervera va néixer l’any 1978 amb l’objectiu de recuperar i redescobrir el misteriós 

carreró de les Bruixes, crear una nova festa desvinculada de les tradicions religioses que 

reivindiqués “la festa per la festa” i recollir diners per a les activitats de l’Assemblea de Joves, 

entitat impulsora i creadora de la festa. El resultat va ser la realització de la festa del carreró de 

les Bruixes l’últim dissabte d’agost, que va consistir en una cercavila a la tarda, música en viu, 

espectacle de titelles amb una gran dosi de crítica social, decorats amb bruixes i entrepans amb 

xocolata desfeta. I el nom d’Aquelarre de Cervera va sorgir d’una associació d’idees, ja que 

Aquelarre significa reunió de bruixes. 

La conferència es va emetre en directe des del nostre canal de YouTube. 

La conferència va tenir 11 usuaris (6 homes i 5 dones) en directe i en streaming va tenir 15 

visualitzacions. 

 

 

15) Presentació Llibre: “Carrer Llibertat:150 anys de Guarnir”: 

El 29 de juliol es va presentar a la Sala d’Actes de La Violeta el llibre “Carrer Llibertat: 150 anys 

de guarnits”. La presentació va anar a càrrec de Ferran Mascarell, historiador i president del 

Districte de Gràcia; Amadeu Carbó, folklorista i gestor cultural, i dels autors del llibre Toni 

Mañané, president de la Comissió de Festa Major del Carrer Llibertat i Ferran Pons, membre del  
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Patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia. A l’inici de l’acte Antoni “Sicus” Carbonell, va 

interpretar el seu tema “Gràcia està de festa”. 

El llibre al llarg de vint-i-un capítols fa un recorregut pels cent cinquanta anys de Festa Major al 

carrer Llibertat. El llibre s’estructura en dues parts. Els primers onze capítols fan un recorregut 

al llarg de la història i fets que han marcat les festes a la Vila: L’origen com a Vila, els transports 

públics, els balls, la festivitat de Sant Roc, la festa dels veïns pobres, els jocs infantils, el 

masclisme o el turisme. Els capítols finals es centren en el mateix carrer, la seva urbanització i 

els guarnits durant aquests cent cinquanta anys. Es tracta d’una visió general de Gràcia i en 

particular del carrer Llibertat que permet al lector no coneixedor de la tradició endinsar-se en 

ella, oferint-li un munt de portes obertes perquè continuï investigant pel seu compte. 

La presentació va tenir 65 usuaris (29 homes i 36 dones). 

16) 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021 a Gràcia: Amb perspectiva de gènere. 

“La Revolta de les Quintes de Gràcia de 1870” (14 de setembre 2021)”: 

El 14 de setembre es va iniciar la participació del Centre a la 11a Mostra Internacional de Cinema 

Etnogràfic amb la projecció del documental “La Revolta de les Quintes de Gràcia de 1870” de 

Josep Maria Contel (2011). Una aproximació a la Revolta de les Quintes de 1870 a través de la 

recreació històrica d’aquests fets celebrada l’abril del 2011 a la plaça de la Vila de Gràcia.  

La projecció i la xerrada van tenir 11 usuaris, (5 homes – 6 dones). 

17) 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021 a Gràcia: Amb perspectiva de gènere. 

“Dona i treball a la Sènia del segle XX” (14 de setembre 2021)”: 

El 14 de setembre es va iniciar la participació del Centre a la 11a Mostra Internacional de Cinema 

Etnogràfic amb la projecció del documental “Dona i treball a la Sénia del segle XX” de La Sénia: 

Centre d’Estudis Seniencs; UlldePlata Creacions (2007) Una producció audiovisual que incideix 

sobre el treball de les dones a la població de la Sénia durant en segle XX. 

La projecció i la xerrada van tenir 11 usuaris, (5 homes – 6 dones). 

18) 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021 a Gràcia: Amb perspectiva de gènere. 

“Rompiendo la tradición/Aurrera egin badugu” (21 de setembre 2021)”: 

El 21 de setembre es va projectar el documental “Rompiendo la tradición / Aurrera egin badugu” 

de Julen Hernandez (2021). Un documental que narra la lluita de les dones del poble 

d’Hondarribia al País Basc, pel dret de sortir a l’Alarde de les festes del seu poble, davant la 

intransigència de l’Alarde masculí. 

La projecció i la xerrada van tenir 6 usuaris, (4 homes – 2 dones).. 

19) 11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2021 a Gràcia: Amb perspectiva de gènere. 

“Eu tamén necessito amar” (28 de setembre 2021)”: 

Per finalitzar la participació a la mostra el 28 de setembre es va projectar “Eu tamén necesito 

amar” d’Antonio Caeiro (2019). Un relat de com un estat dictatorial va introduir-se dins del cos 

de les dones nascudes al voltant de la Guerra Civil Espanyola, a partir del relat de diferents dones 

que ho van patir. 
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La projecció i la xerrada van tenir 14 usuaris (5 homes – 9 dones). 

 

20) Presentació Exposició Castellets i Titelles (2 d’octubre 2021): 

Activitat feta el dia 2 d’octubre, la presentació va ser a càrrec de Sebastià Vergés Martínez 

(director de la Companyia Titelles Vergés i comissari de l’exposició) i Ferran Baile Llaveria 

(escriptor i fundador de BiblioMusiCineteca Associació). Es va dur a terme una taula rodona 

sobre la retrospectiva del món dels titelles des dels inicis del segle XX fins l’actualitat, centrant 

l’exposició en els titellaires que mantenen el tradicional Castellet com a element escènic.  

La presentació va tenir 36 usuaris (21 homes – 15 dones). 

 

21) Xerrada: “La Castanyada (26 d’octubre de 2021)”: 

Activitat duta a terme el 26 d’octubre, on l’estudiós de la cultura popular en el seu vessant festiu 

i col·laborador i assessor d’organitzacions festives, municipals i privades. Ens presentà l’evolució 

en el temps de la festa de Tots Sants, des del seu vessant original d’ofrena funerària fins a la 

seva funció social. 

La xerrada va tenir 8 usuaris (5 homes – 3 dones). 
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22) Xerrada: “50 anys de la mort de Llibertat Ródenas, anarcosindicalista i feminista, que de 

viure a Gràcia (6 de novembre de 2021)”: 

Activitat desenvolupada el dia 6 de novembre com a presentació de l’exposició del mateix nom. 

La ponent Dolors Marín (doctora en Història Contemporània i experta en història dels 

moviments socials europeus contemporanis, va fer un recorregut per la vida de la Llibertat 

Ródenas des dels seus orígens a València, passant per la seva implicació en el moviment llibertari 

i el moviment feminista, la seva participació a la Guerra Civil i el seu exili a Mèxic, on va morir 

l’any 1970. 

La xerrada va tenir 34 usuaris (16 homes – 18 dones). 

 

23) “Taula Rodona: Festa Popular vs. Festa Religiosa (16 de novembre de 2021)”: 

Activitat realitzada el dia 16 de novembre. La taula era formada per Jordi Cubillos Almiñana 

(estudiós de la cultura popular en el seu vessant festiu, col·laborador i assessor d’organitzacions 

festives, municipals i privades), Guillem Roma i Batlle (activista cultural vinculat a les colles de 

cultura de Gràcia), Josep Fornés i Garcia (antropòleg i exdirector del Museu Etnològic de 

Barcelona) i Dani Piques (activista cultural, vinculat a les colles del folklore sitgetà i membre de 

l’Ateneu Popular de Sitges). 

Es va donar, des del punt de vista dels festers, un interesant debat sobre les pràctiques festives 

arrelades en el passat i la seva evolució paral·lela amb l’evolució de la societat.  

La xerrada va ser emesa en directe al nostre canal de Youtube.  

La taula rodona va tenir 32 usuaris (20 homes – 12 dones)(17 visualitzacions). 
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24) Xerrada: “Les Bruixes a Catalunya (30 de novembre de 2021)": 

El 30 de novembre la Sala d’Actes de La Violeta es va omplir per seguir aquesta xerrada a càrrec 

de Josefina Roma i Riu, antropòloga especialitzada en cultura popular de Catalunya i Aragó. Va 

ser professora titular de la Universitat de Barcelona des de 1974 fins a la seva jubilació l’any 

2015. Ens va estar explicant sobre les històries de les bruixes a Catalunya i com aquestes es 

relacionen amb llegendes sobre la bruixeria, que han donat peu a diferents celebracions, actes 

i festes. Com a exemples, a Sant Feliu Sasserra han reinventat la festa de Tots Sants inspirant-se 

en la història del poble, marcada pel pas de bruixes i bandolers. Les celebracions es divideixen 

en la Festa Bruixa i la Fira de Bruixes i són un homenatge festiu als fruits de la tardor i als 

coneixements i pràctiques de totes aquelles persones que varen morir a la forca. A la vila de 

Viladrau celebra la diada de Tots Sants en dos caps de setmana. El cap de setmana anterior a 

Tots Sants celebren la Fira de la Castanya i l’endemà celebren el Ball de Bruixes, una castanyada 

basada en l’escenificació teatral d’una reunió de bruixes ocorreguda al poble l’any 1617.  

La xerrada va tenir 60 usuaris (11 homes – 49 dones). 

25) “Presentació Pessebre de la Violeta (10 de desembre de 2021)”: 

Activitat a càrrec de Josep Mª Contel Ruiz, President del Taller d’Història de Gràcia Centre 

d’Estudis. Aquest projecte va començar amb un Naixement de Playmobil, amb Maria, Josep, el 

nen i les bèsties; després, diversos amics el van animar a continuar i fer-lo créixer. Ara aquell 

primer Naixement s’ha convertit en un muntatge de 10 metres quadrats, una dotzena d’escenes 

i 666 figures. El poc nombre d’assistents ha estat conseqüència del recorregut/cercavila pels 

diferents pessebres de la Vila a càrrec de l’Esperit de Nadal. 

La presentació va tenir 12 usuaris (7 homes – 5 dones). 

26) “Presentació de l’Exposició: Els Pastorets a Gràcia (10 de desembre de 2021)”: 

Presentació a càrrec de Josep Mª Contel, autor de les fotografies exposades. Els Pastorets a 

Gràcia és una exposició que recull vint-i-quatre fotografies de diferents representacions dels 

pastorets a la vila de Gràcia. Representacions que havien començat ja en el segle XIX i han 

continuat fins a l’actualitat. 

Aquest és un treball de Josep Maria Contel en el qual va retratar L’Estel de Natzaret al Cercle en 

dues representacions diferenciades en el continent però en el mateix contingut. Els Pastorets de 

Folch i Torres al Centre. I Los pastorcillos de Belén als Lluïsos fruit de recuperar i fer valer aquesta 

peça amb actors i actrius d’altres entitats de la vila. 

Tot plegat és un document gràfic per deixar constància del treball anònim i altruista de molts 

vilatans cada any per representar els pastorets d’una manera o altra, però sempre presents en 

aquestes dates. El poc nombre d’assistents ha estat conseqüència del recorregut/cercavila pels 

diferents pessebres de la Vila a càrrec de l’Esperit de Nadal. 

La presentació va tenir 12 usuaris (7 homes – 5 dones). 
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2.4.- CONCERTS I ESPECTACLES 

2.4.1.- Concerts 

Els objectiu de les actuacions musicals a La Violeta són: 

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

 

- Donar a conèixer les diferents tipologies de música popular. 

 

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

 

- Mantenir i consolidar el públic assistent. 

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

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

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

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

del taquillatge. 

 

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

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

l’ambientalització de la sala d’actes. Es contracta els artistes i el taquillatge es gestiona 

des de La Violeta. 

 

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

entitats i col·lectius i la programació de concerts específics emmarcats dins del Calendari festiu 

i tradicional que treballem a La Violeta (com s’explica al punt 2.5 d’aquesta memòria). 

 

Durant el 2021, s’han pogut dur a terme 10 concerts. 

  

1) Wax & Boogie en concert 

El 6 de març la formació Wax & Boggie ens va oferir un espectacular concert, ple 

d’energia. Aquesta actuació havia estat suspesa l’any anterior a causa de les 

mesures per fer front al COVID-19 i finalment es va poder dur a terme dins el format 

dels Petits Concerts de La Violeta.  

Els últims anys aquesta formació s’ha convertit en un dels millors i més ben valorats 

conjunts del panorama del blues, del rhythm and blues i del boogie woogie. 

Ster Wax i David Giorcelli capten com pocs el veritable esperit de la música 

tradicional del poble afroamericà per transformar-lo en el seu propi mitjà  
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d’expressió. El seu coneixement del llenguatge de la música negra és ampli i molt 

variat, i aquest es manifesta en els seus directes. 

El concert va comptar amb 38 assistents, 18 homes i 20 dones. 

 

 
 

 

 

2) Dunia en concert 

El passat 10 d’abril la formació Dunia Músicas Fronterizas va oferir un concert molt 

desitjat per tot el conjunt. El cantant Daniel Cerdà es va mostrar molt satisfet per 

poder tornar a cantar davant de públic i també va agrair que hi hagués entitats com 

La Violeta de Gràcia que aposten de nou, i buscant fórmules imaginatives, per 

reactivar la cultura. 

En aquest sentit, el públic estava separat entre ells, a excepció de les persones que 

conviuen juntes, que podien apropar-se. L’ús de les mascaretes, tant a l’entrada com 

a la sortida i durant el concert, va ser obligatori, una realitat a la qual ja ens hem 

anat acostumant. Després de tot, la música en directa ha tornat per quedar-se. 

El concert va ser a taquilla inversa  i va comptar amb 50 assistents, 25 homes i 25 

dones. 

 

 

3) Abast en concert 

El 17 d’abril el conjunt Abast va presentar el seu darrer  disc Delta. Un elegant 

directe que ens va permetre gaudir de nou de la música en viu a La Violeta. La banda 

de pop-folk en català Abast ha publicat el seu tercer disc, «Delta». Ha estat gravat 

durant l’últim any i mig, i ha estat autoproduït i autofinançat. Després de dos àlbums 

més corals, aquesta vegada el grup presenta el seu vessant més acústic i introspectiu 

amb aquest homenatge al seu benvolgut Delta de l’Ebre. 

El concert va ser a taquilla inversa  i va comptar amb 53 assistents, 28 homes i 25 

dones. 
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4) Concert Radars de Sant Jordi, actuació d’Alérgicas al Polen 

El dissabte 24 d’abril la Sala d’Actes de La Violeta va acollir el concert de Sant Jordi, 

d’aquest jove conjunt. Les seves cançons són una fusió de pop, rumba, rock i altres 

estils que les defineixen com a “cantautores amb marxa”. Parlen de la vida de barri, 

de feminisme, de lluita i de molts temes més amb els que qualsevol jove es pot sentir 

identificada. 

Aquest concert s’emmarcava dins de les activitat del Projecte Radars, un projecte 

comunitari impulsat per Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per pal·liar els 

efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les persones grans. 

Treballen conjuntament amb els veïns i veïnes, comerços, farmàcies, persones 

voluntàries, entitats i equipaments, amb l’objectiu de transformar els barris en 

comunitats humanes, segures, participatives i solidàries. 

El concert va ser gratuït i es va oferir tant en format presencial (limitant l’aforament 

segons la normativa vigent) i virtual a través del canal de Youtube de La Violeta. Va 

comptar amb 45 assistents, 21 homes i 24 dones, i 68 connexions al directe en línia. 

 

5) Pronoms Febles presenta Eklèptik 

El passat 19 de juny Pronoms Febles va presentar al centre els temes del seu darrer 

treball Eklèptik. Aquest conjunt d’indie rock creat el 2018 a Barcelona, format per 

bateria, dues guitarres i baix, van tocar cançons pròpies i algun cover que 

entrellaçaven amb les descripcions i explicacions personals que feien els músics amb 

humor intel·ligent sobre els temes que tocaven. Una actuació de retrobament amb 

el públic després de la crisi sanitària generada per la Covid-19. 

El concert va ser de franc i va comptar amb 48 assistents, 21 homes i 27 dones. 
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6) El Cor Jove de la Coral Sant Jordi presenta Perspectives de l’amor  

El diumenge 20 de juny el Cor Jove de la Coral Sant Jordi ens va presentar 

Perspectives de l’Amor, en una funció matinal seguida per un nombrós públic tot i 

les restriccions d'aforament de la Sala d'Actes per les mesures per fer front a la 

COVID-19. 

Aquest cor va néixer l’any 2009 per donar resposta als cantaires que, després de 

passar per les corals infantils de la Família Coral, volien continuar formant part d’un 

grup vocal. El cor té en el repertori tant peces tradicionals catalanes com d’altres 

sefardites, música medieval, tradicionals nòrdiques i nadales. Ha participat en 

festivals de cant coral com el Festival Ribermúsica de Barcelona i l’11è Vivace 

International Choir Festival de Veszprém a Hongria, l’ any 2011. El 2013 va 

col·laborar a la gira de quatre concerts del Rèquiem de Fauré amb altres cors joves 

del país sota la direcció de Pablo Larraz. Aquesta iniciativa va donar peu a la 

refundació de la federació Corals Joves de Catalunya. 

El 2019 va celebrar el desè aniversari amb una missa de Michael Haydn, amb 

orquestra de cambra. I al maig d’enguany ha participat a la celebració del 50è 

aniversari de la Federació amb un concert al Palau de la Música de Barcelona. Des 

dels inicis dirigeix el cor l’Abel Castilla i fa dos cursos sots-dirigeix la Júlia Olivés. 

El concert va ser de franc i va comptar amb 48 assistents, 20 homes i 28 dones. 

 

 

7) Le voci di Giorgio presenta Òpera Now 

El passat 14 de juliol Le Voci di Giorgio va presentar al centre la funció Òpera Now. 

Un concert en evolució, l’inici d’una aventura, un viatge que vol tenir continuïtat en 

el temps. En aquest concert vàrem poder gaudir i compartir grans moments de 

l’òpera amb cèlebres àries i duets. 

Le Voci Di Giorgio està formada per cantants lírics amb veus de diferent tipologia fet 

que dóna al concert una varietat que el converteix en un autènctic viatge a través 

del so i la màgia de la veu humana. Intèrprets: Victorina Pérez, soprano; Helena 
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Feliu, soprano; Marta Finestres, mezzosoprano; Paula Sueza, mezzo-contralto; 

Enrique Hernández Jensen, tenor; Carlos Di Blasi, baríton i Mercè Roca-Ritook, 

piano. 

El concert va ser de franc i va comptar amb 53 assistents, 21 homes i 32 dones. 

 

8) Concert de cançó francesa: “Sous le ciel de Paris” 

El passat 16 d’octubre la Sala d’Actes de La Violeta va acollir un concert de chanson 

française a càrrec de Daniel Cerdà, veu i guitarra; i Raúl Costafreda, mandola i 

guitarra clàssica amb la col·laboració de Manolo López, contrabaix; ens van 

presentar un viatge musical pels clàssics i els nous referents de la chanson 

française amb un toc sonor diferent i molt personal. La sala es va omplir de gom a 

gom d’un públic disposat a gaudir d’un directe molt pròxim en un format minimalista 

i íntim. 

El concert es va oferir a taquilla inversa i va comptar amb 79 assistents, 17 homes i 

62 dones. 

 

 
 

9) Ópalo Trio en concert 

El 22 de novembre La Violeta va oferir amb motiu de la diada de Santa Cecília, 

patrona dels músics, l’actuació d’Ópalo Trio. Un elegant directe, ple d’energia, que 

ens va permetre gaudir de nou de la música en viu al centre.  

La proposta d’Ópalo Trio és un homenatge a la diversitat de músiques i llengües del 

món des del jazz com a llenguatge musical i procés creatiu. El seu repertori, 

accessible tant a aficionats com a professionals de la música, està constituït de 

manera dinàmica per música llatinoamericana, estàndards de jazz i composicions 

originals que reflecteixen la procedència i identitat variada dels seus membres. Fent 

èmfasi en el detall i en l’arranjament propi de cada tema, el grup treu partit del seu 

petit format harmonitzant a veus o afegint percussions de diferent índole. 

El concert va comptar amb 20 assistents, 8 homes i 12 dones. 
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10) Concert de Nadal: “Les quatre van tocant” 

El passat 16 de desembre la Sala d’Actes de La Violeta va acollir l’excepcional 

actuació de Pinea, un grup vocal centrat exclusivament en repertori nadalenc. Ens 

presentaren una selecció de peces arranjades amb un toc actual. 

El seu espectacle, “Les quatre van tocant”, es va esdevenir un concert molt íntim i 

càlid, on poguérem escoltar cançons a cappella i d’altres acompanyades amb violí, 

guitarra, flauta travessera i percussió. Tots els assistents van gaudir de les peces del 

seu repertori nadalenc que van interpretar per l’ocasió. 

El concert va comptar amb 42 assistents, 15 homes i 27 dones. 
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2.4.2.- Espectacles 

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

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

 

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

 

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

 

- Ampliar i consolidar el públic assistent. 

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

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

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

però s’aspira a professionalitzar el projecte i poder gestionar el taquillatge des de 

l’equipament. 

 

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

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

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

sala d’actes per organitzar un esdeveniment. 

 

Durant aquest el 1r semestre s’ha pogut presentar un espectacle d’humor dins el format Cafè 

Teatre de La Violeta i una actuació dins de les noves propostes, la presentació d’un festival 

d’òpera: 

1) Una tarda Improvisada 

El 22 de maig els alumnes d’Impro Training Center Barcelona ens van 

proposar Una Tarda Improvisada amb uns jocs d’improvisació molt entretinguts. 

Ens convidaren a gaudir d’una tarda a on ningú sabia el que passaria, i on els 

suggeriments del públic assistent van ser imprescindibles per garantir una estona 

plena de rialles. 

L’actuació va ser a taquilla inversa  i va comptar amb 66 assistents, 25 homes i 41 

dones. 
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2) Presentació del festival “ÒPERA AMB GRÀCIA” 

El passat 22 de juny la Sala d’Actes del centre va acollir la presentació del Festival Òpera 

amb Gràcia. El nombrós públic assistent va gaudir de les peces interpretades per Marta 

Muñoz, Juan Carlos Esteve i Romina Krieger, acompanyats al piano pel Mestre 

Guerassim Vorovkov i amb la conducció de la presentació per part de Jordi Clos Soler. 

Òpera amb Gràcia és un festival d’òpera de mig format fet al cor del barri de Gràcia. 

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de l’Associació d’Amics de Mozart, l’Oratori 

Sant Felip Neri de Gràcia i l’Ajuntament de Barcelona. El propòsit és desencotillar aquest 

gènere, per tal de fer-lo més contemporani i assequible a tots els públics, sobretot a la 

gent jove.  

La presentació va ser de franc i va comptar amb 65 assistents, 31 homes i 34 dones. 

 

 

3) Vespre d’humor 

Dins el 6è Cicle d’humor als barris de Gràcia La Violeta va presentar el 22 d’octubre un 

vespre d’humor a càrrec dels alumnes de Stand Up Academy i del Grup de diàleg 

interreligiós del barri de Gràcia. La vetllada va congregar un nombrós públic amb ganes 

de riure i va posar de manifest l’humor com a eina de cohesió social entre grups de 

persones de procedència ben diversa. 

L’espectacle va ser de franc i va comptar amb 52 assistents, 24 homes i 27 dones. 
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4) Monòlegs solidaris 

El passat 19 de desembre La Violeta va cedir la Sala d’Actes per organitzar una tarda 

solidària de la mà dels alumnes de Stand up Academy Barcelona per ajudar a recaptar 

fons pels projectes de l‘Associació Ágape Más, una organització que actua des de tres 

ciutats diferents, Barcelona, Sevilla i Granada; se centren en quatre àrees de treball: 

persones sense llar, sol·licitants d’asil, refugiats i víctimes de tràfic amb finalitats 

d’explotació sexual. 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. 

L’actuació va ser a taquilla inversa i va comptar amb 67 assistents, 28 homes i 39 dones. 

 

5) Poema de Nadal 

El 29 de desembre La Violeta va acollir de la mà dels amics de la llibreria La Memòria el 

Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, amb el recitat de to intimista de l’actor i 

director Pere Raich, acompanyat de cançons i nadales. 

L’escriptor i periodista Josep Maria de Sagarra (Barcelona 1894-1961) va escriure el 

Poema de Nadal l’any 1931 i ell mateix el va recitar amb gran èxit al Palau de la Música 

Catalana. Des de llavors, el text forma part dels rituals associats a les festes nadalenques 

de moltes llars. El poema es compon de quatre cants i un final, i molta gent se sap de 

memòria llargs fragments. El poeta evoca els pessebres de la seva infantesa i enceta un 

viatge interior cap als records de quan era petit i s’imagina a ell mateix, tant des de fora, 

muntant o contemplant les figuretes, com des de dins, parlant amb elles i implicant-se 

personalment en l’itinerari que va des de l’escena de l’anunciació fins a l’adoració al 

portal de Betlem. 

El poema va ser a taquilla inversa i va comptar amb 53 assistents, 25 homes i 28 dones. 
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2.5.- CALENDARI FESTIU I TRADICIONAL 

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

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

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

instaurada dins del conjunt de la població. 

Aquest programa constitueix l’eix vertebrador de projecte general de La Violeta. Fa 9 anys que 

funciona i que està en evolució constant perseguint diferents objectius: 

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

- Mantenir vives les tradicions al territori. 

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

tradicions. 

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

Districte de Gràcia. 

Actualment, es treballen les següents propostes: 

   

 - ACTIVITATS DESTACADES 

- Foguerons de Sa Pobla a Gràcia   

- Dijous Gras   

- Sant Medir  

- Sant Jordi  

- Sant Ponç  

- Sant Joan  

- Festa Major de Gràcia 

- La Castanyada  

- Santa Cecília  

- Nadal  

- SUPORTS VISUALS, mitjançant exposicions temporals amb diferents elements 

decoratius i suports visuals que expliquin l'origen de les celebracions i la seva evolució. 
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Aquest primer semestre, degut a la situació viscuda per la pandèmia, s’han hagut de 

replantejar i adaptar totes les propostes: 

1) Els Foguerons de sa Pobla a Gràcia 

El dissabte 30 de gener es va celebrar la 29ena. edició dels  Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia. Aquest any, però, els lluïments de totes les colles de cultura popular a la plaça 

de la Vila  no van donar el tret de sortida a la festivitat, ja que aquesta es va veure 

alterada degut a la situació marcada per la Covid 19: es van mantenir totes les 

activitats que es feien en espais controlats i marcats com a “cultura segura”: com són 

el Centre Artesà Tradicionàrius, la Violeta de Gràcia, l’Espai Festa Major Albert Musons 

i els mercats de la Vila de Gràcia; però es van suspendre totes les activitats que 

s’havien de dur a terme al carrer. 

En relació a aquesta festivitat, a La Violeta vam programar la matinal infantil En Pere de 

sa plaça el dissabte 30 de gener (com s’explica al punt 2.1 del present document) i la 

xerrada  El patrimoni cultural immaterial. Una visió de les illes., el divendres 29 de 

gener (explicat al punt 2.3 d’aquesta memòria). 

 

2) Dijous Gras 

Un any més, La Violeta va organitzar el Concurs de Truites de Dijous Gras, que enguany 

arribava a la seva vuitena edició. En aquesta ocasió donada la situació sanitària va ser 

un concurs fotogràfic on es premiava la millor truita fotografiada amb el seu cuiner. 

Un cop rebudes totes les fotografies el jurat va declarar guanyador del concurs de 

truites de Dijous Gras La Violeta per la seva participació doble, la varietat d’ingredients 

i l’originalitat de la presentació a l’Antoni i la Glòria. 
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3) Carnestoltes 

Per tercer any consecutiu, des de La Violeta i mitjançant la comissió Carnestoltes, es 

volia participar a la Rua de Carnaval de Gràcia, però malauradament no es va realitzar 

degut a la pandèmia. 

4) Sant Medir 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la festivitat de Sant Medir, els dies previs realitzem 

tallers de treballs manuals de Sant Medir de La Violeta oberts a tothom. Degut a les 

restriccions, enguany es van proposar idees per les xarxes socials. 

Com sempre, La Violeta es va engalanar penjant caramels gegants i d’altres ornaments 

relacionats amb la Festa als balcons i al hall de l’equipament, juntament amb els 

suports visuals que expliquen la llegenda d’aquesta tradició i l’origen de la celebració. 

 

5) Sant Jordi 

El dia de Sant Jordi La Violeta havia de muntar una parada  a la plaça del Sol on vendre 

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

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

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

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

Aquesta diada no es va poder celebrar com sempre, però la vam convertir amb un Sant 

Jordi solidari sota el lema Porta’ns un aliment pel rebost solidari i et regalem una 

rosa!, amb l’objectiu de recollir aliments pel Rebost Solidari, el centre es va mobilitzar 

el 23 d’abril per obsequiar amb una rosa a tots els veïns i veïnes que varen  col·laborar 

en la recollida d’aliments per a les famílies que ho necessiten. 

Per altra banda, es van penjar els nostres clàssics suports visuals que expliquen la 

llegenda d’aquesta tradició i l’origen de la celebració. 

 

A més, també vam tenir programacions especials en motiu d’aquesta diada, som la 

matinal infantil La llegenda de Sant Jordi (com s’explica al punt 2.1 de la present 

memòria),la presentació del llibre de poemes Les llums del Delta (que es descriu al 

punt 2.3) i el concert de “Alérgicas al pol·len” (explicat al punt 2.4) . 

 

Per últim, i com cada any, aquesta diada va marcar el tret de sortida del Concurs de 

Teatre breu de La Violeta, amb la publicació de les bases i l’obertura del termini 

d’entrega de les obres, que finalitzarà el dijous 15 de juliol. 
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6)  Sant Ponç 

Enguany havia de ser la tercera edició d’aquesta festivitat a La Violeta, celebrant-la al 

carrer amb un seguit de tallers i activitats relacionades amb els remeis naturals i la 

natura. 

Degut a les restriccions, es van haver de fer totes les propostes de forma telemàtica: 

- Melmelades, remeis naturals i altres receptes 

Vam compartir receptes de melmelades, mètodes per extreure l’essència de plantes 

aromàtiques i flors, i propostes d’activitats com l’estampació de plantes i flors sobre 

tela fent servir el propi pigment dels vegetals. En definitiva, les propostes que volíem 

oferir inicialment les vam explicar a través del nostre web i xarxes socials. 

 

- Dites populars i endevinalles 

Dins de la rica i variada Cultura Popular i Tradicional catalana trobem múltiples 

expressions relacionades amb tota mena de temes de la vida diària on es condensen 

idees, sentiments i consells. 

 

Dins La Violeta vam penjar els suports visuals que expliquen la llegenda de Sant Ponç i 

les celebracions tradicionals relacionades. 
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7) Sant Joan 

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

per setè any consecutiu, la revetlla de Sant Joan a la plaça del Sol. Des de La Violeta 

col·laborem activament en la recollida de llenya per la foguera, i decorem 

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

la llegenda i la tradició de Sant Joan i aconseguir que la Revetlla de la Plaça del Sol 

arribi a tot el veïnat. Enguany no s’ha pogut dur a terme, però si que es va participar en 

la recollida de la flama del Canigó a la Plaça de La Vila. 

8) Festa Major de Gràcia 

Degut a la situació actual, enguany per Festa Major l’equipament es va dedicar  

bàsicament a acollir a les colles de la CCCG per tal que preparessin les seves activitats i 

deixessin el seu material durant les dates d’actuacions. 

9) La Castanyada 

La Castanyada és la festa per excel·lència de La Violeta i, a més, coincideix amb el nostre 

aniversari; per això, tot i la complicada situació d’aquest any, vam haver de tornar a 

reinventar l’activitat i minimitzar-la per tal de poder-la gaudir de manera presencial. 

Vam prescindir dels espectacles infantils i els concerts al carrer, així com del taller de 

panellets, activitats que esperem poder recuperar ben aviat. 

Tot i així, vam mantenir la tradicional Castanyada repartint castanyes i moscatell per tots 

els assistents, i un taller de manualitats adreçats al públic infantil. També, durant tot el 

mes d’octubre i principis de novembre, vam tenir a l’equipament la decoració i els 

suports visuals corresponents per tal de difondre aquesta festivitat i els seus orígens. 

Com sempre, va ser tot un èxit gràcies a totes les persones assistents i, sobretot, a la 

gran feina de la comissió. 

10) Santa Cecília 

Per celebrar i fomentar aquesta festivitat, es va programar pel mateix dia de Santa 
Cecília, el 22 de novembre, un concert d’Ópalo Trio, com s'ha explicat al punt 2.4.1 de la 
present memòria.  
 
A més, durant el més de novembre es va decorar l’entrada de l’equipament amb 

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

Santa Cecília. 

11) Cicle de Nadal 

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

- El pessebre de La Violeta: Aquest any son 10m2 de pessebre i, com sempre, està 
tenint molt èxit (el traurem el 2 de febrer, per La Candelera), com s’ha explicat al 
punt 2.3.1 d’aquesta memòria. De cara al futur, es volen ampliar les activitats  
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relacionades i s’estan treballant diferents propostes (concurs de cerca de 
figures/detalls del pessebre; ruta dels pessebres de Gràcia; etc.)  
 
- Tallers intergeneracionals “Guarnim l’arbre de Nadal”: Ha estat la segona edició 
d’aquesta proposta, i encara no s’ha acabat d’aconseguir l’acollida desitjada, ja que 
compta amb pocs assistents (cal destacar que no s’ha fet una bona campanya de 
difusió i cal millorar-ho). Tot i així, el resultat va ser molt bonic i vistós. I l’arbre de La 
Violeta ha fet molt goig durant tot el Nadal.  

47  
- Matinal Infantil: “El Nadal de l’Agustinet”: A càrrec de Titelles Vergés, tal i com es 
detalla a l’apartat 2.1 d’aquesta memòria.  
 
- Concert de Nadal : “Les quatre van tocant”: A càrrec del grup Pinea, com s’ha 
explicat al punt 2.4.1 de la present memòria.  
 
- El Tió de La Violeta: Va ser un èxit com sempre, amb la presència de més de 100 
infants i tothom va sortir molt content. Cal destacar la gran feina i implicació de la 
comissió. És un orgull d’activitat (igual que La Castanyada) gràcies al gran nombre 
d’assistents i a les persones voluntàries que donen un cop de mà.  
 
- L’Home dels Nassos de Gràcia: Aquesta activitat compta amb una petita comissió 
pròpia que s’encarrega de coordinar els músics i els portadors i funciona molt bé des 
dels inicis. Tot i així, des de La Violeta es vol potenciar la participació dels membres 
de les colles i entitats residents.  
 

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

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

treballa amb les comissions de La Violeta, les quals es descriuen a l’apartat 4.2 d’aquesta 

mateixa memòria. 
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2.6.- NOVES PROPOSTES 

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

que es volen recuperar i/o introduir. 

- RECERCA I PUBLICACIONS 

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

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

conseqüència, a les Colles de Cultura del Districte. 

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

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

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

 

Actualment s’estan treballant tres línies: 

 

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

la recopilació de tots els versots de les 3 colles de diables de Gràcia i la creació d’una 

exposició commemorativa dels primers 35 anys de versots al Districte. S’ha creat un 

arxiu dels versots que s’ha d’anar actualitzant any a any. 

 

2) EXPOSICIÓ GENERAL CCCG, per tal de donar a conèixer la funció de la Coordinadora i 

totes les colles de cultura popular que en formen part. La intenció és poder inaugurar 

l’exposició el 2022, coincidint amb el 10è aniversari de La Violeta de Gràcia. 

 

3) MEMÒRIA HISTÒRICA AL VOLTANT DE LA VIOLETA, ja que un dels objectius principals 

del projecte de gestió de La Violeta, és el de preservar, recuperar , incentivar i difondre 

la cultura popular catalana i les celebracions de festivitats tradicionals i populars. En 

aquest sentit, és important conèixer bé el seu origen, així com la història plena de 

vivències de l’edifici de La Violeta, relacionada directament amb moltes entitats del 

territori i el moviment veïnal. S’ha creat una comissió que està començant a treballar 

aquest tema. 

 

- MONOGRÀFICS PER A ENTITATS 

 

Des de la reobertura de La Violeta, fa gairebé 10 anys, com a Centre de Cultura 

Popular del Districte de Gràcia, no s’han programat activitats destinades a les Entitats 

Residents, ja que per manca de recursos només s’ha pogut donar suport a les seves 

activitats pròpies. 

Actualment, La Violeta de Gràcia ja compta amb un ampli programa d’activitats 

pròpies destinades a tots els públics que funciona cada vegada millor. És l’hora, doncs, 

d’obrir una nova línia de programacions que involucri directament a totes les nostres 

Entitats residents i membres de la Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, per tal 

d’oferir els recursos que necessiten i aconseguir que puguin aprofitar de primera mà 

els recursos que es poden oferir des de l’equipament. 
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3.- SERVEIS 

3.1.- ALLOTJAMENT DE LES ENTITATS RESIDENTS 

La Violeta compta amb 12 entitats residents ( a part de l’Espai de Gent Gran), que realitzen 

bona part de la seva activitat interna a l’equipament. Durant el primer semestre del 2021, 

n’han fet els següents usos (cal recordar que les trobades per assajos, reunions i/o altres 

tasques habituals de les nostres entitats han estat prohibides i/o limitades per diversos criteris 

durant molts mesos): 

• Àliga de Gràcia 

- 43 assajos musicals de 2 hores al buc gran (divendres de 19 a 21h). 

- 43 assajos musicals de 2 hores al buc petit (dimecres de 18 a 21h). 

- 1 assemblea general de Colla  a la sala d’actes (diumenge 13 de juny). 

- 1 assaig  de 2 hores a la sala d’actes (divendres 23 de juliol). 

- 1 reunió de 2 hores a la sala de juntes (divendres 17 de desembre). 

- Ús del taller de reparacions (dijous 16 de desembre). 

 

• Amics i amigues de La Violeta 

No han fet ús de cap espai de La Violeta durant el primer semestre de 2021. 

 

• Associació Veïnal Vila de Gràcia 

No van fer ús de cap espai de La Violeta durant el primer semestre de 2021, però al 

setembre d’enguany han reprès la seva activitat a La Violeta: 

- 6 reunions del grup de salut de 2 hores a la sala peixera (Dijous de 9:30 a 22:30h). 

- 4 reunions d’associació de 2 hores a la sala peixera (dijous de 17:30 a 19:30h). 

- 1 reunió del grup de salut de 3 hores a la sala pissarra (dijous 23 de setembre). 

- 1 reunió de 2 hores amb la plataforma d'afectats del Mercat de l'Abaceria a la sala 

d’actes (dijous 23 de setembre). 

- 1 reunió del grup de salut de 2 hores a la sala de juntes (dijous 16 de desembre de 

9:30 a 11:30h). 

 

 

• Bastoners de Barcelona 

No han fet ús de cap espai de La Violeta durant el 2021. 

 

• Bastoners de Gràcia 

- 24 assajos musicals de 3 hores al buc gran (dimarts de 20 a 23h.). 

- 24 assajos dels balls adults de 3 hores a la sala d’actes (dilluns de 20 a 23h.) 

- 6 assajos dels balls infantils de 2 hores 30 minuts a la sala d’actes (dissabtes de 10 a 

12:30h.). 
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• Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 

- 1 assemblea de la coordinadora a la sala d’actes (dijous 17 de juny de 20 a 22:30h). 

- 1 assemblea de la coordinadora a la sala pissarra (dijous 16 de setembre de 20 a 

22:30h). 

- 1 vocalia de foc a la sala pissarra (dimecres 6 d’octubre de 19 a 21h). 

- 1 reunió de la Federació de Foguerons a la sala peixera (dimarts 23 de novembre de 

16:30 a 18h). 

 

• Diabòlica de Gràcia 

- 2 reunions de junta (dimecres 26 de maig de 19 a 20:30h i dilluns 28 de juny de 19 a 

21h.). 

- 1 assemblea a la sala d’actes (dimecres 2 de juny de 19 a 21:30h). 

- 2 assajos de músics de 2 hores al buc gran (dijous 5 i 12 d’agost de 19:30 a 22h). 

- 3 reunions a la sala de juntes (dimarts 7 i 28 de setembre i divendres 12 de 

novembre) 

- 2 assemblees a la sala pissarra (dimarts 21 de setembre i dimarts 5 d’octubre). 

- 4 reunions a la sala pissarra (dimarts 30 de setembre, dijous 21 d’octubre, divendres 

12 de novembre i dimarts 14 de desembre). 

- Ocupació dels 2 bucs d’assaig, la sala pissarra, la sala peixera i la sala de juntes durant 

tot el dia en motiu de la seva diada (dissabte 13 de novembre). 

 

• Drac de Gràcia 

No han fet ús de cap espai de La Violeta durant el 2021. 

 

•    Gegants de  Gràcia 

No ven fer ús de cap espai de La Violeta durant el primer semestre del 2021, per el 

quart trimestre d’enguany han reprès la seva activitat: 

- 9 assajos de músics de 4 hores al buc gran (dilluns de 19:30 a 23h). 

- 9 assajos de músics de 4 hores al buc petit (dilluns de 19:30 a 23h). 

- 11 assajos de músics de 3 hores al buc petit (dijous de 19 a 22h). 

- 1 reunió de 2 hores a la sala pissarra (dijous 9 de desembre de 20:30 a 22:30h). 

 

 

• Gràcia amb el Sàhara 

No han fet ús de cap espai de La Violeta durant el 2021. 

 

• Trabucaires de Gràcia 

- 1 reunió de 3 hores a la sala de juntes (dissabte 6 de novembre de 18 a 21h). 

- 1 reunió d’1 hora a la sala pissarra (divendres 3 de desembre de 18 a 19h). 
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• Vella de Gràcia 

- 22 assajos dels tabalers de La Vella de 2 hores i 30 minuts al buc gran (dimecres de 

20:30 a 23h.) 

- 22 assajos dels tabalers de La Vella de 2 hores i 30 minuts al buc petit (dimecres de 

20:30 a 23h.) 

- 7 reunions de junta i comissions vàries ( entre el 15 de maig i el 30 de juny a diverses 

sales). 

- 1 reunió d’Atzeries a la sala d’actes (dijous 1 de juliol). 

- 1 assemblea a la sala d’actes (diumenge 11 de juliol). 

- 14 reunions vàries a la sala de juntes. 

- 6 reunions vàries a la sala pissarra. 

 

3.2.- CESSIÓ D’ESPAIS 

El Centre de Cultura Popular La Violeta ofereix un servei de cessió d’espais així com el seu 

equipament tècnic per a la realització d’activitats puntuals o regulars, sempre i quan aquestes 

no dificultin cap activitat programada al centre. 

Amb aquest servei es pretén: 

• Oferir als agents abans descrits la possibilitat d’utilitzar els espais del Centre de Cultura 

Popular La Violeta  per a la realització de les seves activitats. 

•  Afavorir la participació ciutadana i reforçar el moviment associatiu del districte. 

•  Afavorir el suport a la creació d’artistes, col·lectius emergents i altres agents de la 

cultura popular. 

• Enfortir la vinculació de l’equipament amb el territori. 

 

Durant el primer semestre del 2021, les cessions d’espais han estat prohibides degut a la 

pandèmia, exceptuant casos molt concrets, pel que només s’han efectuat les següents 

cessions d’espais: 

➢ CESSIONS PUNTUALS 

 

• Associació Amics de les misses polifòniques 

- Assaig musical general a la sala d’actes el divendres  19 de febrer (5hores) 

- Assaig musical a la sala d’actes el dissabte 20 de febrer (4 hores) 

- Assaig musical general a la sala d’actes el dissabte 27 de març (6hores) 

- Assaig musical a la sala d’actes el diumenge 28 de març (5 hores) 

- Assaig musical a la sala d’actes el dissabte 29 de maig (12 hores) 
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• Associació Arte sostenible 

- Assaig musical al buc gran el dijous 4 de novembre (1 hora) 

 

• Associació Catalana per l'Homeopatia Unicista 

- Assemblea de socis i conferència del Doctor Joaquim Nabona: La prevenció de la 

malaltia d'Alzeimer a la sala pissarra el 27 de novembre (3 hores) 

 

• Associació Entrepobles 

- Reunió interna de reflexió de la junta directiva a la sala pissarra el dissabte 18 de 

desembre (tot el dia) 

- Reunió interna de reflexió de la junta directiva a la sala pissarra el diumenge 19 

de desembre (4,5 hores) 

 

• Associació Nusos culturals 

- Assemblea a la sala d’actes el divendres 8 d’octubre (1,5 hores) 

- Xerrada cultural a la sala d’actes el divendres 12 de novembre (1,5 hores) 

 

• AVViAA d'EFiT (Fraternitat de Baix) 

- Assemblea a la s’ala d’actes el dissabte 13 de desembre (3 hores) 

 

• Blackout 

- Trobada de col·leccionistes de dispensadors caramels PEZ el dissabte 25 de 

setembre a la sala d’actes (tot el dia). 

- Trobada de col·leccionistes de dispensadors caramels PEZ el diumenge 26 de 

setembre a la sala d’actes (tot el dia). 

 

• Castellers de la Sagrada Família 

- Assaig de músics al buc petit el dimarts 7 de setembre (1,5 hores) 

 

• Comunitat de Propietaris Travessera de Gràcia 348 

- Reunió de veïns a la sala de juntes el dilluns 29 de novembre (2 hores) 

 

• Cor Bruckner Barcelona 

- Audició el dimarts 7 de setembre a la sala pissarra (2 hores) 

- Assaig el dissabte 18 de setembre a la sala d’actes (4 hores) 

 

• Enrique Muro López 

- Assaig musical al buc gran el diumenge 12 de desembre (1 hora) 

 

• Escola de Música de Gràcia 

- Concerts finals de curs el dissabte 8 de maig a la sala d’actes (11 hores) 

- Concerts finals de curs el diumenge 9 de maig a la sala d’actes (11 hores) 

- Concerts finals de curs el diumenge 30 de maig a la sala d’actes (2 hores) 
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- Concerts finals de curs el dissabte 12 de juny a la sala d’actes (6 hores) 

- Concerts finals de curs el diumenge 20 de juny a la sala d’actes (2 hores) 

- Concert el dissabte 27 de novembre a la sala d’actes (3 hores) 

- Concert el dissabte 18 de desembre a la sala d’actes ( 5 hores) 

- Concert el diumenge 19 de desembre a la sala d’actes (4 hores) 

 

• European Youth Parliament España 

- Jornada de formació el dissabte 23 d’octubre a la sala pissarra (tot el dia) 

 

• Escola Lys, SCCL 

- Assaig musical de Tymbalis al buc gran el divendres 11 de juny (2 hores) 

- Assaig musical de Tymbalis al buc gran el divendres 19 de novembre (2 hores) 

 

• Experimentem amb l'ART 

- Jornada d'art i educació el dissabte 27 de novembre a la sala d’actes (5 hores) 

 

• Gemma Rafecas González 

- Concert de Gòspel a la sala d’actes el dissabte 11 de desembre (3 hores) 

 

• Partit Popular de Barcelona 

- Reunió de junta a la sala pissarra el dilluns 13 de desembre (2 hores) 

 

• Samanta Txabarria 

- Funeral laic a la sala d’actes el diumenge 28 de novembre (2,5 hores) 

 

• Victorina-Valldeflors Pérez López 

- Assaig d'òpera el dissabte 10 de juliol a la sala pissarra (2 hores) 

 

 

➢ CESSIONS FIXES 

A principis d’any les cessions fixes van quedar suspeses fins a nou avís. Les hem reactivat a 

partir del setembre d’enguany: 

• Cor Bruckner Barcelona 

- Assajos musicals de 2,5 hores tots els dijous a la sala d’actes. 

 

• Eduard Almacellas i Canals 

- Assajos musicals d’1 hora tots els dimarts al buc petit. 

 

• Jordi Guilera 

- Assajos musicals d’1 hora tots els dijous al buc petit. 

 

➢ CESSIONS GRATUÏTES 
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• Aula d’extensió Universitària de Gràcia 

 

- Totes les conferències de la seva programació a la sala d’actes (alguns dimarts 

de 19 a 20:30h) i, enguany, també es van transmetres pel canal de youtube de 

La Violeta (amb enllaç només per les persones inscrites que no hi podien 

assistir presencialment): 

 

o Republicans entre dues guerres, a càrrec d’Assumpta Montellà (16 de 

febrer).  

o Sant Medir, recorregut en el temps, a càrrec de Josep Maria Contel (2 

de març). 

o Joan Margarit, a càrrec de Maria Isabel Pijoan (16 de març) 

o Acostament a l'obra de Cervantes El Quixot i el seu pas per Barcelona, 

a càrrec de Mercè Romaní (20 d’abril). 

o La màfia el poder a l'ombra, a càrrec de Vicens Lozano (18 de maig) 

o Viatge a Londres a través del cinema, a càrrec d’Albert Beorlegui (15 

de juny). 

 

• Districte de Gràcia 

- 1 reunió d’equip de la Taula BiB a la sala pissarra el divendres 19 de novembre 

(2,5 hores). 

 

• Fundació Festa Major de Gràcia 

- Reunió del Patronat el dimecres 26 de maig a la sala d’actes (4 hores) 

 

• Gràcia República 

- Presentació i debat sobre l'Acord d'Esquerres per a la República Catalana, el 

divendres 14 de maig a la sala d’actes (3 hores i mitja) 

- Una assemblea el dimarts 7 de setembre a la sala d’actes (2 hores) 

- Xerrada d' Andreu Van den Eynde a la sala d’actes el divendres 17 de setembre 

(6 hores) 

 

• ICUB 

- Formació Corrandaescola, els dies 6, 7 i 8 de setembre a la sala pissarra (3 

hores cada dia) 
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3.3.- SERVEI D’INFORMACIÓ 

Un dels objectius de La Violeta és informar i assessorar a la població sobre tots els temes 

relacionats amb la cultura popular, així com tot el relacionat amb el Districte de Gràcia, ja que 

al trobar-se al mig de la Vila de Gràcia, el centre exerceix com a punt d’informació de moltes 

temàtiques relacionades amb el districte.  

Es dóna resposta a tos els temes que siguin de l’interès dels usuaris, així com s’assessora i 

s’ofereixen els serveis i recursos que es tinguin a l’abast. 

L’espai dels despatxos dels treballadors de l’equipament es troben situats a l’entrada del centre 

i coberts amb vidre, pel que són visibles des de l’exterior. Aquest fet propicia a que tots l’equip 

humà de La Violeta exerceixi una important tasca d’informació als usuaris i/o visitants. 

 

3.4.- CASAL COMUNITARI 

Des d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona es va impulsar el projecte dels Casals 

Comunitaris. Aquest projecte va néixer com un pla de xoc a partir de la pandèmia de la COVID-

19 i amb l’objectiu de potenciar les xarxes de suport veïnals que es van crear de manera informal 

en aquesta conjuntura. Aquestes activitats requereixen un entorn adient per tal de dur-les a 

terme, i un dels llocs triats va ser La Violeta. 

Per poder dur a terme aquest projecte, es necessita suport de l’administració i voluntariat i 

entitats del territori i, actualment, la Taula de Governança del Casal comunitari La Violeta està 

constituïda per: 

- AcidH 
- Associació Joves Gitanos de Gràcia 
- Espai de Gent Gran La Violeta 
- Espai La Tregua 
- Gràcia Participa 
- Punt Òmnia Gao –Kaló 

- Taula de salut comunitària Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot 

- Serveis socials de La Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot 

- Tècnica de barri de La Vila de Gràcia 

- Tècnic referent d’Acció comunitària 

- Conseller de Districte 
 

Des d’inicis del 2021, s’ha posat en marxa el següents serveis dins d’aquest projecte: 

- Recollida d’aliments pel Rebost Solidari de Gràcia (actiu des de mitjans del 
2020) 

- Punt de suport tràmits (dijous tarda i divendres matí) 
- Accés a ordinadors i connexió a internet (horari a convenir) 
- Suport i formació TIC (tardes a convenir) 

 
Durant aquest primer any de funcionament, s’han atès a 180 usuàries. 
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4.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

4.1.- REUNIONS D’ENTITATS RESIDENTS 

Un dels òrgans de participació i decisió de La Violeta són les reunions de les entitats residents, 

que s’efectuen mínim 1 cop al trimestre.  

En aquestes reunions, a l’inici es valoren les activitats passades (tant de La Violeta com de les 

pròpies entitats) i s’expliquen les properes.  La resta de punts, es dediquen a posar en comú les 

necessitats, queixes, propostes, etc. de les entitats per tal de poder tractar i millorar tots els 

neguits que sorgeixin. 

Durant el primer semestre, es va dur a terme una reunió telemàtica, principalment per tractar 

les problemàtiques derivades de la crisi de la COVID-19 i com afecta aquest tema al projecte de 

La Violeta i de les entitats en general.  

El  dimarts 6 de juliol es va fer una reunió presencial per posar al dia a les entitats i reprendre 

els temes pendents de cara el 2022. 

4.2.- LES COMISSIONS DE LA VIOLETA 

Durant aquest any s’ha seguit treballant en el projecte de “Les comissions de La Violeta” per 

tal de centralitzar la organització de les diferents activitats destacades (dins del calendari festiu 

tradicional) que se celebren a La Violeta amb la col·laboració de diferents voluntaris. Degut a la 

dificultat de poder efectuar reunions presencials, i la limitació alhora de proposar activitats,  el 

funcionament com a comissions ha estar complicat però, tot i així, s’han tirat endavant totes 

les activitats programades (algunes de forma telemàtica). 

4.3.- REUNIONS TÈCNIQUES 

A La Violeta fem un seguit de reunions de coordinació tècnica entre els diferents serveis de 

l’equipament, per tal de portar un seguiment del dia a dia del centre, així com la coordinació 

de projectes i activitats de l’equipament. En aquest sentit, durant el primer semestre s’han dut 

a terme les següents reunions: 

- 6 reunions d’equip, entre la direcció del centre i els dinamitzadors. 

Una cada primer dimarts de mes (el 12 de gener, 9 de febrer , 2 de març, 6 d’abril, 4 de 

maig , 1 de juny,6 de juliol, 7 de setembre, 5 d’octubre, 9 de novembre i 14 de 

desembre). 

 

- 2 reunions de treballadors, entre la direcció del centre, els dinamitzadors i els 

membres de l’equip de l’Espai de Gent Gran.  

 

- Reunions amb la Junta de la CCCG, entre la direcció del centre i els representants de la 

Junta de la Coordinadora.  
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4.4.- ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EXTERNA 

Per altra banda, La Violeta participa a diverses reunions i trobades externes. Durant el 2021 

s’ha participat en: 

- 6 reunions de la Taula d’equipaments de Cultura de Gràcia, el divendres 15 de gener, 

divendres 5 de març, divendres 22 d’abril i divendres 4 de juny, divendres 16 de juliol i 

divendres i divendres 26 de novembre). 

- 1 reunions de la Xarxa Cases de la Festa. 

- 4 reunions de la Plataforma de Gestió Cívica de Barcelona, el dimarts 9 de febrer, 

dimecres 24 de març i dimecres 16 de juny i dimecres 1 de desembre. 
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5.- SISTEMES DE COMUNICACIÓ 

La difusió de les activitats de La Violeta ha estat des dels seus inicis un tema prioritari, ja que al 

començar de zero en un barri amb moltes ofertes, calia guanyar notorietat i posicionar-se com 

a referent. Per tant, des del 2012 s’ha seguit la mateixa línia i s’ha intentat millorar la 

comunicació estudiant quins són els canals més útils en cada tipus d’activitat i quin format és 

el que arriba més públic. 

Els principals canals de comunicació que s’estan utilitzant a La Violeta són: 

1. Pàgina web:  

En funcionament des del 2012. S’hi treballa permanentment per mantenir-la 

actualitzada i vigent; destaquen els apartats de l’ ”agenda” i les “notícies”.  

Des de l’administració s’atenen moltes consultes a través del formulari “contactar” 

que la pàgina incorpora, i des de mitjans del 2016 s’ha activat  un nou formulari per 

centralitzar la demanda de cessió d’espais. Durant l’estiu de l’any passat va entrar en  

funcionament l’apartat de “Les comissions de La Violeta” amb el corresponent 

formulari d’inscripció. 

Arran de la pandèmia, les inscripcions als tallers també es fan a través de la pàgina 

web, omplint el formulari corresponent. 

Aquest any, hem renovat tota la pàgina web, amb un nou disseny i un funcionament 

més atractiu i intuïtiu. 

 

2. Butlletí electrònic 

A 31 de desembre de 2020 el butlletí comptava amb 1.203 subscriptors. A 31 de 

desembre de 2021, el nombre de subscriptors ha augmentat a 1.338. 

El Butlletí s’ha enviat mensualment informant de les properes activitats i explicant les 

activitats passades.  També s’envien butlletins específics de les activitats i cicles del 

Calendari festiu tradicional. 

 

3. Compte de facebook 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any (iniciat amb 3.372 

seguidors a 1 de gener de 2021) amb 3.477 seguidors. 
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4. Compte de Twitter 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha l’any (iniciat amb 2.051 seguidors a 1 de 

gener de 2021) amb 2.153 seguidors. 

 

5. Compte d’Instagram  

S’hi ha anat publicat fotografies emblemàtiques i d’activitats destacades.  Va començar 

l’any amb 1569 seguidors, i a 31 de desembre de 2021 n’ha assolit 1.899. 

 

6. Canal de Youtube 

Estrenat a mitjans del 2020 amb 132 subscriptors, enguany ja en tenim 166. 

 

7. 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. 

 

8. Fulletons i “flyers” 

Normalment, per cada trimestre s’ha editat un fulletó amb la programació trimestral  

del centre (inclosa la de l’Espai de Gent Gran), degut a la pandèmia, aquest any no 

s’han fet els fulletons. 

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. 
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6.- ANNEXES 

6.1.- INDICADORS 2021 

6.2.- ENQUESTES DE SATISFACCIÓ 2021 

6.3.- PROGRAMACIÓ 1r TRIMESTRE 2022 

 

 



PROPOSTA D'INDICADORS DE CENTRES CULTURALS
dades  2021

0. Fitxa dades bàsiques

1. Informació i comunicació

2. Activitats formatives

3. Actuacions i espectacles

4-6. Exposicions, xerrades, altres..

7. Suport a entitats, suport a la creació i lloguers

Glossari

Comentaris



0. DADES BÀSIQUES
DADES IDENTIFICATIVES

NOM DEL CENTRE:
Adreça

Barri

Districte

Any posada en funcionament

Gestió

Directa / Concessió / Cívica / Cogestió: Gestió Cívica Des de: 

Entitat:

Any inici cessió actual: 2019

Superfície

Total m2 útils:

Detall m2 per espais:
Espais amb activitat o programació estable*: Nombre m2

Punt d'informació: 1 18

Sala d'actes/teatre: 1 162

Sala d'exposicions: 1 49

Altres espais expositius:

Espais per a tallers 6 197

Espais multimèdia: 1 72

Bucs de música: 2 43

Espai de cuina:

Bar / Cafeteria (només si s'hi programa habitualment): 1 106

Altres espais (detalleu-los): Vestuari 1 24

Sala annexa al bar 1 33

Nombre m2

Sales de reunions i espais fixes destinats a cessions o lloguers: 6 275

Altres serveis ubicats a l'equipament

Espai de gent gran

Espai Bar

Altres (indiqueu-los):

>

Punt d'informació

Horaris anuals

Dies obert any: 337

Hores obert any: 4.237

Horari habitual del centre:

Impacte en la dinàmica comunitària

Districte Fora Districte Total

2 2 4

(exemples: coordinadores temàtiques o territorials, taula de cultura...no s'inclouen les de coordinació de l'ICUB o de districtes, per exemple)

c/ Maspons, 6

Vila de Gràcia

Gràcia

Sí

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

El punt d'informació és comú amb la resta de serveis que no són del centre cultural? 

(sí/no)
Sí

Centre de cultura popular La Violeta

Entitat que ho gestiona:

Fundació Pere tarrés Sí

Emma Ubach Lozano (autònom)

El C.Cultural fa servir o comparteix 

algun espai? Sí/No

Xarxes de coordinació en les que participa el centre

2012

2012

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

El gestioneu directament? (sí/no)

Sí



NOM DE L'EQUIPAMENT 2021

1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Llocs web o blogs Visitants Pàgines vistes
Seguidors xarxes 

socials (a 31/12)
Nombre

Web principal 2.508 3.002 Facebook 3.477

Total altres webs Twitter 2.153

Total blogs Altres xarxes 2.065

Butlletí electrònic Nombre

Subscriptors a 31 de desembre 1.338

2.0

Centre de cultura popular La Violeta



NOM DE L'EQUIPAMENT 2021

2. ACTIVITATS FORMATIVES

FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA

Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions total

42 42

498 498

422 422

169 169

Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions total

26 26

253 253

Realitzats No realitzats

3

N assistents 169

Total cursos: 42

Nombre d'inscrits únics:

Nombre d'alumnes becats o gratuïts:

N itineraris

FORMACIÓ PRÒPIA

N itineraris nous

N cursos

N cursos nous

2.2.  ITINERARIS

N hores totals

N assistents

N inscrits

N hores

Cursos

Centre de cultura popular La Violeta

FORMACIÓ PRÒPIA

Activitats noves de l'any

N cursos no realitzats

N places no ocupades

Cursos  no realitzats

2.1. CURSOS

N places 

FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA



NOM DE L'EQUIPAMENT 2021

7. CESSIÓ D'ESPAIS

7.1 SUPORT A ENTITATS

Total

Nombre entitats diferents 26

Classifiqueu-les segons: Relació estable Relació puntual

N assistents 14 12

Del territori Àmbit de ciutat

25 1

N assistents 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

1

Total

Nombre entitats diferents 9

Nombre 

sol·licituds/peticions/acords
Música Arts escèniques Cultura popular

Audiovisuals i 

nous formats
Total sol·licituds

Residències (relació habitual amb el 

centre)
4 4

Assajos (relació puntual amb el 

centre)
3 3

Total 3 4 7

Sessions/vegades que n'han fet ús Música Arts escèniques Cultura popular
Audiovisuals i 

nous formats
Total sol·licituds

Residències 336 336

Assajos 72 72

Total 72 336 408

Nombre dies * Música Arts escèniques Cultura popular
Audiovisuals i 

nous formats
Total vegades

Residències 336 336

Assajos 72 72

Total 72 336 408

* Nombre aproximat de dies d'ús encara que no siguin de jornada completa

N contraprestracions Econòmica Activitat

Residències

Assajos

Total

pot no coincidir el total perquè una mateixa activitat pugui ser amb pagament i amb contraprestació d'activitat

Centre de cultura popular La Violeta

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup



7.3 USOS PER PART D'INSTITUCIONS I ALTRES ORGANISMES MUNICIPALS

Total

Nombre entitats diferents 3

Classifiqueu-les segons: Del Territori

1

Regulars Puntuals

3

Total

32 48

7.4 LLOGUERS

Total

Nombre entitats diferents 21

Classifiqueu-les segons:
Sense ànim 

lucre

Particulars i 

empreses

14 7

Total

Activitat 

cultural

Activitat no 

cultural

15 6

De la resta d'ajuntament o 

d'altres institucions
ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

2

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

Dies totals

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Lloguers:

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Dies totals
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Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia 

 
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 
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TALLERS 

(Inscripcions del 13 de desembre de 2021 a 7 de gener de 2022) 

Dilluns Iniciació a la gralla  
19 a 20 h. La majoria de gent coneix la gralla, i molts la coneixen gràcies al món 

casteller.  La gralla és actualment un instrument molt popular a Catalunya, 
i és considerat com un dels instruments tradicionals del país. En aquest 
taller coneixerem molts aspectes diferents d’aquest instrument, i ens 
iniciarem en la seva pràctica. 

 
Dilluns o dimecres Música amb infants petits  
17,30 a 18,30 h.  En aquest taller, es treballarà perquè la música sigui el centre d'un conjunt 
(2 grups) d'activitats que els mateixos infants reclamin, i on es creïn espais de silenci 

i d'exploració sonora on les famílies tinguin un protagonisme rellevant, tot 
facilitant-los els recursos musicals per a establir una continuïtat a casa.  

 
Dilluns o dimecres Expressió plàstica i cultura popular 
17,30 a 18,30h  Ens agrada dibuixar, ens encanta pintar i sempre volem fer fang! Ens  
(2 grups) inspirem en cançons, contes, poemes i tradicions de la cultura popular  

catalana. 
 
 
Dimarts Anglès per a viatjar  
17 a 18 h. Aquest curs va destinat a persones que ja tenen certs coneixements de 

l’idioma i, sense aprofundir dins la gramàtica, volen conèixer l’anglès per a 
viatjar. Orientat a situacions quotidianes que es produeixen durant el 
transcurs d’un viatge. 

 
Dimarts Fem jocs tradicionals i populars 
17,30 a 18,30h Els objectius d’aquest taller són donar a conèixer les característiques del joc 

tradicional. Els jocs són llenguatge, demanen d’una expressivitat 
psicomotora i afectiva alhora que estimulen la creativitat, estan fets sobre 
uns esquemes bàsics que s’han de respectar i que alhora són molt 
necessaris per a les rutines que els infants precisen, al mateix temps són 
vius i permeten el canvi, l’exploració, les variants, etc. 

 
Dimarts Iniciació a la percussió ibèrica – Pandereta i pandero quadrat 
19 a 20h Apropament al món de la percussió ibèrica. Aprendrem les tècniques 

bàsiques de la pandereta i el pandero quadrat i ens introduirem en alguns 
dels principals ritmes de la península (jota, seguidilles, charro, ajechao, 
sorteao) a partir del repertori popular i de la fusió d’aquests dos 
instruments. El taller es planteja a tall d’introducció: nivell inicial i 
principiant. 

 
Dimarts o Dimecres Percussió – Tabalers i tabaleres de La Violeta  
18 a 19 h.  Apropament al món de la percussió. A partir d'activitats lúdiques i 
(2 grups) educatives ens  introduirem en els fonaments de la lectura rítmica i de la 

pràctica del tabal, instrument bàsic en les colles de diables i en la cultura 
catalana en general. 
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Dimecres Teatre – Formació d’actors i actrius 
20,30 a 22,30h En aquest taller treballarem les tècniques bàsiques del teatre, cos, veu, 

moviment, l’escolta, etc. Treball en equip, assignació de funcions dins de 
l’equip, desenvolupar la confiança i la complicitat amb un mateix i amb els 
altres, perdre la por al ridícul, utilitzar la paraula en públic, control del cos 
dins l’espai, expressió des de les emocions, donar sortida a la pròpia 
creativitat. Idear, desenvolupar, executar en un projecte. 

 
Dijous Contes populars explicats en anglès 
17 a 18 h. Una forma diferent de donar a conèixer els contes populars universals a la 

mainada utilitzant la llengua anglesa com a eina de transmissió. La tallerista 
explicarà un conte utilitzant la llengua anglesa per narrar-lo tot emprant 
material de suport per fer-lo més entenedor. Aquest taller permet treballar 
la comprensió oral d’aquesta llengua, d’una forma lúdica. Els nois i noies 
que estan acostumats a escoltar contes tenen un vocabulari més ampli i 
desenvolupen més ràpidament les seves capacitats d’interacció.   

 
Dijous Dibuix i pintura per a persones adultes  
17 a 18,30 h. Partim d’una proposta creativa concreta o de l’observació del natural i en 

fem un treball propi. Utilitzem tècniques diverses, llapis, pastells, ceres, 
tinta, guaix, aquarel·la. Al taller treballem en format de sobretaula i 
aprenem fent exercicis de gerros, objectes, fotografies i làmines de 
diferents autors. 

 
Dijous Taller de teatre musical 
17 a 19h El teatre musical ens ofereix la possibilitat de practicar diferents activitats 

alhora: el llenguatge i la dicció, el cant, el ball, l’expressió corporal i les arts 
plàstiques. I ens permet fer-ho des del joc, que és creació i imaginació. Això 
converteix l’experiència en una proposta molt atractiva: poder viure altres 
vides transformant-nos en altres personatges tot explorant el cos i la veu. 
En la nostra maleta hi podeu trobar personatges de musicals tan 
entranyables com Oliver Twist, el Petit Príncep, Matilda o Mary Poppins, 
entre d’altres. 

 
Dijous Ioga Ashtanga Vinyasa  
19 a 20,15 h. L'Ashtanga vinyasa es distingeix per ser un ioga més dinàmic, ja que es 

practiquen una sèrie de postures, asanes, encadenades amb el vinyasa, 
moviment amb respiració. És un ioga que va ser popularitzat per K.Pattabhi 
Jois i té base filosòfica als Yoga sutres de Patanjali. 
Les postures creen certs estats mentals i energètics; el vinyasa prepara el 
cos per a la pròxima postura i integra l'energia generada. 
Durant la pràctica es treballa tenint molt present la consciència del propi 
cos, la respiració i la visió, el drishti. 
El cos no només s'enforteix, es flexibilitza i sana, sinó que la pràctica 
continuada aporta calma, reafirmació i claredat mental, així com equilibri 
emocional. 
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MATINALS INFANTILS 

16/01/2022  Matinal infantil titelles “La caputxeta vermella i el follet”  
12 h. Adaptació per a titelles del conte popular més famós del món, especialment 

pensat per als més petits, en una versió actualitzada, divertida i molt 
dinàmica, en què sempre hi ha la complicitat i la participació del públic. 
L’obra és fidel al conte tradicional, però introdueix alguns canvis molt 
divertits com la participació d’un follet a la funció. 
Sebastià Vergés Martínez, representant de la tercera generació d’una de les 
famílies titellaires amb més tradició de Catalunya, és actualment l’únic que 
té els personatges de l’Agustinet, un capgròs, i del Pepitu Campanar, un 
gegantó, que formen part de les figures festives de la Vila de Gràcia. 

 
29/01/2022 Matinal infantil teresetes “Es jai de sa barraqueta”  
12 h. Dins les activitats organitzades amb motiu dels Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia el 29 de gener La Violeta acull una funció de teresetes basat en la 
rondalla recollida per Jordi des Racó i en l’adaptació per a teatre que 
publicà Guillem Cabrer. 
Es Jai és un vell pagès alegre i a la vegada tranquil. Viu senzillament a la seva 
barraqueta i no s’empatxa de ningú; però tanta de pau s’arriba a acabar, 
amb les visites freqüents d’una sèrie de personatges sobrenaturals que 
volen canviar el rumb de la seva existència. 

 
30/01/2022  Matinal infantil teresetes “El gegant sempre té gana” 
12 h. Dins les activitats organitzades amb motiu dels Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia el 30 de gener La Violeta acull una funció de teresetes basada en una 
versió lliure d’en Biel Porcel d’un conte popular suec, per a teatre de titelles. 
L’Aïna i el seu pare viuen en una caseta al bosc. El pare és molt gran per 
treballar i decideixen que sigui l’Aïna la que porti els ous de les seves gallines 
a vendre al mercat cada dia. Al bosc hi ha un castell. Al castell hi viu un 
gegant: el Gegant sempre té gana. Diuen que només menja nens aquest 
gegant. 

 
13/02/2021  Matinal infantil titelles “Les aventures de l’Agustinet i la Siseta”  
12 h. La Companyia Titelles Vergés ens presenta una nova aventura de 

L’Agustinet. En aquesta ocasió “Les aventures de l’Agustinet i la Siseta”. 
Els dimonis trapelles fan una assemblea i decideixen enviar a la Terra al 
dimoni Tanasi, que és el més sapastre de tots, perquè  enredi a la Siseta, 
però L’Agustinet amb l’ajut del públic aconseguirà desbaratar els plans 
d’en Tanasi i donar-li una lliçó.  
Obra de titelles d’arrel tradicional, molt divertida, en què sempre hi ha la 
complicitat i la participació del públic. Un espectacle que es caracteritza per 
ser molt participatiu, amb un ric vocabulari, uns decorats canviants i una 
acurada posada en escena. 

 
20/02/2022 Matinal infantil especial nadons “Animals viatgers” 
12 h. espectacle en format concert familiar participatiu i educatiu per a nadons i 

nens i nenes petits, ple d’energia, humor, lletres amb missatge, valors i 
personatges entranyables. Un directe fresc i divertit amb el conte complet, 
les cançons, els ninots, joc de cartes i animacions dels personatges 
projectades. L’espectacle estimula els sentits sobretot sonor, visual, tàctil i 
cinestèsic, especialment pensat per a la mainada més petita. 
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Un viatge sonor sensoriomotor a través d’estils tan variats com el hip-hop, 
reggaeton, clàssic, pop, folk, bossa-nova, samba i country, on es promou el 
moviment corporal, els jocs de mans, les cançons amb gestos, la percussió 
corporal, el moviment lliure i guiat. Una proposta personal de transmissió 
de valors mitjançant la música adreçada a infants i a pares i mares. 

 
27/02/2022  Matinal infantil “L’Agustinet i la festa de la xocolata” 
12 h. La Companyia Titelles Vergés ens presenta una nova aventura de 

L’Agustinet. Al carrer Maspons de Gràcia estan de festa i volen fer una 
gran xocolatada, els veïns i veïnes encarreguen això al cuiner Agustinet i al 
seu ajudant el senyor Sapastre. Però a la senyora Antònia no li agraden les 
festes i farà algunes malifetes. Afortunadament, l’Agustinet amb l’ajut del 
públic ho solucionarà tot i d’aquesta manera tot el veïnat podrà gaudir 
d’una gran xocolatada. 

06/03/2022 Matinal infantil “Històries volades amb l’Amèlia Earhart” 
12 h. Històries Volades és un espectacle de creació. L’ Amelia Earhart ens 

explicarà històries de la seva vida com aviadora i també s’inventarà nous 
contes amb materials quotidians. A través de la imaginació les famílies 
podran participar activament en la creació dels contes i convertir-se en les 
autèntiques protagonistes.  
T’atreveixes a inventar?  

20/03/2022 Matinal infantil “Hansel i Gretel” 
12 h. Hansel i Gretel, fills d’un llenyataire molt pobre, es perden pel bosc i 

troben una fantàstica caseta amb les parets de xocolata, les finestres de 
caramel i la teulada de merenga… La història de Hansel i Gretel, o La 
caseta de xocolata, és un dels contes meravellosos de la tradició 
germànica que foren recollits pels germans Grimm, grans erudits i 
folkloristes alemanys del segle XIX.  
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CONCERTS I ESPECTACLES 

28/01/2022 Lectura poètica “El solstici d’estiu de joves poetes de la Mediterrània” 
18,15 h. Dins les activitats organitzades amb motiu dels Foguerons de Sa Pobla a 

Gràcia el 28 de gener La Violeta presentarà aquesta lectura poètica a 
càrrec de Maria Dabén; Bartomeu Crespí, Max Codinach, Jaume Cladera i 
Miquel Àngel Adrover. Presentaran l’acte Maite Brazales, de l’Aula Poètica 
i Antoni Gost, coordinador de l’Aula Poètica. 
La Fundació Musical ACA, a través de l’Aula poètica que coordina el poeta 
Antoni Gost, ha treballat per a la promoció dels poetes joves amb la 
publicació dels seus poemaris editats en llibre i amb la veu enregistrada. El 
Solstici d’Estiu de joves poetes de la Mediterrània, des de 1997, ha acollit 
desset edicions, que han servit de baula -més gran o més petita- per al 
creixement de més de setanta veus poètiques. Hi han passat una setantena 
d’autors, entre els quals, Laia Martínez, Manel Marí, Mireia Calafell, 
Sebastià Bennasar, Glòria Julià, Isabel Garcia Canet, Max Besora, Vicent 
Almeda, Maria Teresa Ferrer, Eduard Escoffet, Meritxell Cucurella… La 
intenció del projecte és abastar les terres de parla catalana per tal d’afavorir 
la germania i el creixement de veus emergents i amb projecció, amb una 
presència destacada dels poetes illencs. 

 
 
30/01/2022 Concert “Aslan Ensemble presenta Cinema Concert” 
19 h. La proposta plantejada des d’Aslan Ensemble, tracta de portar a la màxima 

expressió el vincle entre la música clàssica i el cinema. S’ha escollit per a 
l’ocasió una cuidada selecció de peces musicals utilitzades a pel·lícules de 
gran renom, acompanyant-les amb la projecció simultània d’imatges de les 
escenes més representatives de cadascuna d’elles. Al programa, podem 
trobar música de diversos gèneres i èpoques, que van des de Bach fins a la 
música desenvolupada en la mateixa època que les produccions, passant 
per música per a piano o aquella que fou composta inicialment per a 
òperes i ballets.  
Set anys de trajectòria i tota una vida dedicada professionalment a la 
música per part dels seus integrants, avalen la precisió i la elegància de les 
interpretacions d’Aslan Ensemble. El quartet va ser format en 2014 en 
l’àmbit de la prestigiosa classe de saxòfon de Jean-Denis Michat al 
Conservatori de Lyon, França. 

05/03/2022 Concert “Jam tradicional”  
19 h. concert-jam session que aplega músics molt diversos per tocar un repertori 

comú basat en les melodies pròpies de la gralla i de la cobla de tres 
quartans. 

 
12/03/2022 Concert “Catarsi di Festa Maggori”  
20,30 h. Conjunt de folk italià de noves tarantel·les i temes adaptats de balls 

tradicionals italians. 
 
26/03/2022 Concert “Companyia Minimíssima” 
20,30 h. Melodies antigues i melodies noves amb acordió, violí, concertina..., 

Es tracta d’un petit(-íssim) espectacle que pretén fugir dels 
estereotips de la música tradicional i permetre un petit espai per a la 
creació. 
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XERRADES 

29/01/2021  La capella de Sant Roc del carrer de la Llibertat 

19 h. Xerrada a càrrec de Guillem Roma i Batlle, conseller de districte de 

Gràcia i activista de la cultura popular. Parlarà sobre la capella de Sant 

Roc ubicada al carrer de la Llibertat. Probablement, es tracta de la 

fornícula més coneguda a Gràcia, ens explicarà els seus orígens i dels 

costums associats a aquesta, tant passats com actuals. 
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EXPOSICIONS 

Del 9/12/2020  El Pessebre de La Violeta 

al 2/2/2021 A portes del Nadal es 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, que la mateixa casa que les comercialitzar 

en va fer algunes dedicades al naixement. Fa uns anys l’empresa de 

joguines Playmobil va treure una caixa amb el 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 “tunejar” figures 

i altres elements de sèrie per convertir-los en figures de pessebre. Dins 

d’aquesta transformació de joguina a figura de pessebre La Violeta 

exposa aquest Nadal un pessebre de deu metres quadrats, elaborat 

amb figures i complements diversos d’aquesta cadena. 

 

   Coses de Nadal 

L’exposició ens mostra amb un seguit de fotografies les diferents 

activitats tradicionals que tenen lloc al voltant del Nadal. Des de 

nadales fins a Reis, podreu veure el variat imaginari nadalenc. 

 

 

Del 06/02/2021  75è Aniversari de la Colla Victòria 

al 27/02/2021 La Colla Victòria de Sant Medir, fundada l’any 1947. Celebra enguany el 

seu 75è aniversari. Amb aquesta exposició volem donar a conèixer la 

seva participació en la Festa de Sant Medir, des de les desfilades amb 

cavalls, carruatges i furgonetes; fins al romiatge a l’ermita del sant, 

situada a la serra de Collserola. 

A l’exposició trobareu un recull d’imatges, documents i curiositats, que 

ens recorden la llarga trajectòria de la colla. 

 

Presentació: Diumenge 13 de febrer a les 16h a càrrec de la Junta 

directiva de la Colla Victòria. 

 

 

De l’01/03/2021 Dones i aigua 

al 31/03/2021 Les nàiades, la Chalchiuhtlicue, la Jemanjá, l’Ameonna, la Coventina o 

la Mamacocha són algunes de les deïtats, esperits o orishes femenines 

de l’aigua. En moltes de les mitologies i religions humanes l’aigua 

s’humanitza en forma femenina i és que dones i aigua sempre hem 

tingut una relació especial. Les dones no hem separat les aigües com 

Moisès però hem trencat moltes aigües per donar pas a la vida. I per 

aquesta mateixa vida i des dels ecofeminismes hem defensat territoris 

i poblacions de la cobdícia d’empreses que només veuen en l’aigua un 

producte mercantilitzable. Perquè nosaltres ens hem trobat a les cues 
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de les fonts cooperativitzant un bé que sabem -i necessitem- col·lectiu 

o hem compartit llarg camí carregant pesats càntirs per abeurar les 

nostres famílies i amistats i cuinar els aliments.  

En aquesta exposició, les creadores de Gràcia del Projecte Minerva 

volem retre homenatge a la relació històrica i actual de les dones amb 

l’aigua. Volem parlar del dolor que ens inunda quan veiem com els 

nostres rius s’assequen i es desborden pel canvi climàtic; volem fer-nos 

sentir l’aigua que ens conforme i ens mou, que ens crea i ens manté en 

vida i volem ser l’aigua persistent que erosiona les arestes lacerants de 

les roques fins a fer-les caure. Perquè necessitem més aigua i menys 

arestes; més flexibilitat i menys rigidesa; més col·lectiu i menys 

egoisme. Agafeu un got d’aigua i gaudiu de l’exposició: us agafarà set.  

 

Presentació: Divendres 4 de març a les 19h a càrrec de membres del 

Projecte Minerva. 

 

 


