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1.- INTRODUCCIÓ           

 

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

realitzades durant l’any 2015 al Centre de Cultura Popular la Violeta de Gràcia. 

Tanmateix, pretén ser una eina de valoració de les activitats, per prendre decisions 

sobre les futures activitats de l’equipament, de forma que es doni una millora 

continuada de les mateixes i amb l’objectiu de potenciar i enfortir la Cultura Popular i 

Tradicional Catalana al Districte de Gràcia.  

L’objectiu de ser un centre cultural referent a la Vila, oferint un servei que permeti la 

dignificació de la Cultura Popular i Tradicional mitjançant unes activitats que facilitin la 

participació de la ciutadania i la creació de sinergies entre les entitats resident i d’altres, 

es va enfortint. 
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2.- DINAMITZACIÓ           

2.1.- TALLERS           

Els tallers de La Violeta són activitats destinades a diferents grups d’edats (infantils, 

juvenils i per adults) de temàtiques molt variades: cultura popular (música i dansa), 

informàtica, arts escèniques, benestar i salut i art. 

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

innovadores relacionades amb la cultura popular i la canalització de propostes 

externes a l’equipament. 

Els tallers es programen trimestralment, i alguns poden durar tot el curs (tres 

trimestres: d’octubre a juny).  

 

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

 

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

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

- Tallers oferts per professionals (que completen l’oferta de tallers de 

l’equipament). 

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

cultural amb l’espai de gent gran). 

 

Durant el 2015, l’oferta de tallers de La Violeta ha estat la següent: 

 Tallers d’hivern (Primer Trimestre: de gener a març) 

 

S’han ofert 9 tallers, dels quals 7 s’han tirat endavant: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

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

2) Iniciació a la Gralla (a partir de 15 anys) 

3) Crea el teu Capgros (taller infantil) 

4) Crea la teva pàgina web (a partir de 15 anys) 

* Tallers oferts no realitzats: 
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  - Seguretat informàtica (a partir de 15 anys) 

- Tallers oferts per professionals: 

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

6) Juguem amb el cos (taller infantil) 

- Tallers intergeneracionals: 

7) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Nines fofuches (a partir de 15 anys) 

 Tallers de primavera (Segon Trimestre: d’abril a juny) 

 

S’han ofert 9 tallers, dels quals 7 s’han tirat endavant: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

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

2) Fes els gegantons de la Festa Major (taller infantil) 

3) Crea la teva pàgina web (a partir de 15 anys) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Informàtica musical (a partir de 16 anys) 

  - Ball de Bot (a partir de 14 anys) 

- Tallers oferts per professionals: 

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

5) Juguem amb el cos (taller infantil) 

6) Iniciació a la glosa (a partir de 14 anys) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Ioga per a nens (Taller infantil) 
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  - La primavera i les nostres tradicions (Taller infantil) 

- Tallers intergeneracionals: 

7) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys) 

 

  Tallers d’estiu (Tercer Trimestre: de juliol a setembre) 

 

Durant l’estiu a La Violeta no es programen tallers degut a la dificultat de plantejar 

activitats rutinàries en aquestes dates que la gran majoria d’usuaris tenen vacances. 

 

  Tallers de tardor (Quart Trimestre, d’octubre a desembre) 

 

S’han ofert 9 tallers, dels quals 6 s’han tirat endavant: 

- Tallers oferts per les entitats residents: 

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

* Tallers oferts no realitzats: 

 - Fes els gegantons de la Festa Major (taller infantil) 

   

- Tallers oferts per professionals: 

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

3) Shiatsu Iokai (taller per adults) 

4) Iniciació a la glosa (a partir de 14 anys) 

5) Dibuix pintura i tradicions (taller infantil) 

* Tallers oferts no realitzats: 

  - Estels artesanals (Taller infantil) 

  - Juguem amb el cos (Taller infantil) 
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- Tallers intergeneracionals: 

6) Patronatge i confecció (a partir de 15 anys) 

 

Durant el 2015 s’han ofert 27 tallers, dels quals 20 han tirat endavant i han 

suposat la creació de 29 grups de tallers que es tradueixen en 228 

inscripcions.  

Respecte el 2014, les inscripcions s’han triplicat, resultat que es valora molt 

positivament. 

 

 

 

Els tallers proposats cada vegada s’ajusten més a l’especialització en Cultura 

Popular i són més demandats, com demostra la bona acollida dels tallers de 

percussió i glosa, així com les noves propostes de tallers infantils que enfoquen 

diferents metodologies (com les manualitats o l’expressió corporal) a la cultura 

popular. 

Per altra banda, el fet de mantenir certs tallers no relacionats amb la cultura 

popular, com per exemple el taller de Ioga, és un pilar important pel centre, ja que 

permet acostar la nostra activitat a un públic que potser no s’hi interessaria 

directament. 
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Com a novetat, a les inscripcions dels tallers de tardor, s’han presentat diversos tallers 

de manera anual, fet que permet que els usuaris s’hi matriculin per tot el curs 

(d’octubre a juny). Aquests tallers han estat els de “Ioga Ashtanga Vinyasa” (3 grups), 

“Iniciació a la percussió” (2 grups) i “Dibuix, pintura i tradicions”. 

  

Imatge 1. Taller “Crea el teu Capgros”. Març, 2015. 

Imatge 2. Taller “Iniciació a la percussió”. Juny, 2015. 
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2.2.- ACTIVITATS           

2.2.1.- Xerrades 

Des de l’equipament s’ha continuat el cicle de xerrades de Cultura Popular a Gràcia 

per tal de difondre la cultura popular a la Vila.  

 

S’han dut a terme un total de 13 xerrades: 

 

1. Xerrada “Mallorca en festes: una visió fotogràfica de les festes arrelades” 

(divendres 30 de gener):  presentació de la exposició del mateix títol. 

Organitzada conjuntament amb l’Espai Mallorca i la Federació de 

Foguerons sa Pobla a Gràcia. 

 

2. Xerrada “La Festa de Sant Antoni als Països Catalans” (divendres 30 de 

gener): conferència a càrrec d’en Josep Munar. Organitzada 

conjuntament amb la Federació de Foguerons sa Pobla a Gràcia. 

 

3. Xerrada “Músics de Festa” (dimecres 4 de febrer): presentació de 

l’exposició a càrrec d’en Josep Fornés i Ruiz, Director del Museu Etnològic 

de Barcelona i en Guillem Roma i Batlle, President de CCG. Organitzada 

conjuntament amb el Museu Etnològic de Barcelona. 

 

4. Xerrada “La Cultura Popular a Gràcia: La Malèfica del Coll” (dimecres 25 

de febrer): la entitat va fer un repàs de la seva història i del seu futur.  

 

5. Xerrada “El ball de diables: els versots” (dimecres 4 de març): xerrada 

sobre que són i un seguit de consells legals alhora de fer els versots de 

diables. A càrrec de Jordi Cubillos, membre de la Colla de Diables de 

Sitges i Carme Sánchez, advocada.  

 

6. Xerrada “El ball de Bastons a Gràcia, Bastoners de Gràcia” (dimecres 25 

de març): la entitat va fer un repàs i una reflexió sobre el ball de bastons 

a Gràcia, a càrrec de Arnau Solaní, membre de la Colla Bastoners de 

Gràcia.  
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7. Xerrada “La Cultura Popular a Gràcia: El Drac de Gràcia” (dimecres 15 

d’abril): la entitat va fer un repàs de la seva història i del seu futur, a 

càrrec de Joan Manel Lozano i Josep Lorente, membre de la Colla del 

Drac de Gràcia.  

 

8. Presentació del Manual de descripció coreogràfica del ball de Bastons 

(dimecres 20 de maig): a càrrec de Montserrat Garrich i Anna Vinyoles, 

integrants de l’Esbart Català de Dansaires, organitzada conjuntament 

amb l’Esbart Català de Dansaire..  

 

9. Xerrada “Festa Major de Camp d’en Grassot” (dimecres 10 de juny): un 

repàs de les altres festes de la Vila, en aquest cas les d’en Grassot, a 

càrrec de Josep serra President de l’Associació de Veïns Camp d’en 

Grassot. Organitzada conjuntament amb l’Associació de Veïns Camp d’en 

Grassot. 

 

10. Xerrada “Feina, l’altra festa major” (dimecres 9 de setembre) :  

presentació i xerrada sobre l’exposició “Feina, l’altra Festa Major” a 

càrrec de Josep Maria Contel i Ruiz, President del Taller d’Història de 

Gràcia i Carla Carbonell Cortés, Presidenta de la Fundació Festa Major de 

Gràcia. 

 

11. Xerrada “El museu social. Un museu sobre la gent i per la gent” 

(dimecres 21 d’octubre): a càrrec de Josep Fornés, Director del Museu 

Etnològic de Barcelona. Reflexió sobre els fonaments i la visió del Museu 

Etnològic com a espai de participació, on la societat reflexioni sobre ella 

mateixa. 

 

12. Lectura dramatitzada de l'obra "ASSAIG GENERAL" de Josep Escobar 

(dimarts 10 de novembre):  a càrrec de la Coordinadora de grups 

amateurs de teatre del barcelonès. 

 

13. Xerrada “Festa Major alternativa. La transgressió de la festa” (dimecres 

18 de novembre): la Coordinadora de Festes Populars va reflexionar 

sobre l’actual model de festa major. 
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Les xerrades que s’han programat al llarg del 2015 han comptat amb un total 

de 120 assistents. 

Tot i que l’assistència a les xerrades de Cultura Popular no és molt elevada, es valora 

molt positivament el fet de poder-les mantenir, i es segueix treballant per poder oferir 

propostes atractives que arribin a un públic més ampli i  mantinguin el públic estable 

actual. 

  

Imatge 3. Xerrada “El ball de diables: els versots”. 4 de març de 2015. 

Imatge 4. Xerrada “El museu social. Un museu sobre la gent i per la gent”.  
21 d’octubre de 2015. 
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2.2.2.- Exposicions 

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

diferents exposicions, per tal de donar a conèixer la nostra cultura.  

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

sentit més ampli i obert.  

Durant el 2015 s’han dut a terme les 12 exposicions que es detallen a continuació: 

1. Mallorca en festes (del 13 de gener al 2 de febrer): una visió fotogràfica de 

les festes arrelades. Organitzadors: La Violeta, Espai Mallorca i Federació 

Foguerons Sa Pobla.  

 

2. Músics de Festa (del 4 de febrer al 7 de març): músics que han mantingut i 

han reinventat usos i costums de la festa, del temps i de l’espai públic. 

Organitzadors: La Violeta i Museu Etnològic de Barcelona. 

  

3. Les Dones del moviment veïnal d’ahir i d’avui (del 8 al 31 de març): 

exposició promoguda per la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC) que  

vol destacar les aportacions de les dones des de les entitats veïnals. 

Organitzadors: Associació Veïnal Vila de Gràcia.  

 

4. 3r. Concurs de Fotografia, Gràcia Solidària 2014 (de l’1 al 30 d’abril): 

exposició de fotografia de les ONG’s de Gràcia Solidària. Organitzadors: 

Gràcia amb el Sàhara i Gràcia Solidària.  

 

5. Fibromiàlgia convivim amb ella (del 4 al 31 de maig): exposició itinerant 

sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica. Organitzadors: Lliga Reumatològica 

Catalana. 

  

6. Orquestres i llibertat, 40 anys de Plateria (de l’1 al 30 de juny): Ara fa 

quaranta anys del naixement de l’Orquestra Plateria i això guia l’exposició 

Orquestres i Llibertat. 40 anys de Plateria. Organitzadors: La Violeta i Museu 

Etnològic de Barcelona.  
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7. Camps de refugiats sahrauís (de l’1 al 24 de juliol): L’Associació Esabar 

Saharaui Badalona Cooperación, va presentar aquesta exposició amb 

fotografies de Magin Álvarez. Organitzadors: Gràcia amb el Sàhara. 

 

8. 30 anys de la Coordinadora de Geganters de Barcelona (del 24 de juliol al 20 

d’agost): exposició commemorativa dels 30 anys de la Coordinadora de 

Geganters de Barcelona. Organitzadors: La Violeta i Coordinadora de 

Geganters de Barcelona. 

 

9. Festa, l’altra Festa Major (del 2 al 30 de setembre): recull d’imatges en 

homenatge als festers dels diferents carrers de la Festa Major de Gràcia. 

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

 

10. Gastronomia catalana (de l’1 al 31 d’octubre): aquesta exposició ens va 

passejar pel més exquisit menú català. Organitzadors: La Violeta i 

Promociona tu arte. 

 

11.  Josep Escobar Polifacètic (de l’1 al 30 de novembre): Exposició homenatge 

a Josep Escobar, humorista de La Bruguera i TBO entre d’altres editorials. 

Organitzadors: La Violeta. 

 

12. Nadal a La Violeta, de Santa Llúcia a Sant Antoni (del 4 de desembre al 17 

de gener): una exposició que va acollir una petita mostra de diferents 

pessebres i figures, tan corpòries com fotogràfiques, afegint també la vitrina 

de les efemèrides que amb el pas dels dies de l’exposició va anar canviant el 

seu contingut amb elements propis de cada celebració d’aquests dies festius. 

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

 

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

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

la quantificació de visitants). A més, cada vegada es fa més notable la presència 

d’assistents que vénen específicament a veure les exposicions, fet que posa de 

manifest l’efectivitat dels canals de comunicació de La Violeta i l’interès que 

desperten les propostes. 
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Imatge 5. Exposició “Festa, l’altra Festa Major”. Setembre, 2015. 

Imatge 6. Exposició “Josep Escobar Polifacètic”. Novembre, 2015. 
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2.2.3.- Matinals Infantils 

Des de que al 2013 es comencessin a programar activitats de caire infantil en format de 

matinal, La Violeta s’està convertint en un espai de referència per al públic familiar.   

Al llarg de 2015 s’han programat les següents matinals infantils: 

1. Les aventures de l’Agustinet (diumenge 18 de gener): espectacle de titelles que 

va ser una al·legoria en clau d’humor de la societat en què vivim, i el missatge 

que hi vam trobar és que l’enveja no és gens bona. A càrrec de Sebastià Vergés. 

 

2. Troc, Troc (diumenge 25 de gener): la companyia Mou-lo Projectes ens va 

presentar un espectacle on els més petits esdevenen protagonistes de 

l’espectacle ballant, fent música plegats i descobrint el Troc. 

 

3. El castell enkantat (dissabte 31 de gener): dins les activitats organitzades en 

motiu dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, La Violeta va tenir el privilegi de 

rebre la visita de la companyia mallorquina Teresetes Migjorn. 

 

4. Contes la mar de salats (diumenge 22 de febrer): en Jeep Gasulla ens va 

presentar contes i cançons dels seus viatges  per terra, mar i aire. 

 

5. S’explica de Montserrat...Catacric, catacrac (diumenge 8 de març): històries 

fantàstiques i divertides amb un fil conductor, les muntanyes catalanes de 

Montserrat, a càrrec d’Isabel Gomis. 

 

6. La caseta de xocolata (diumenge 29 de març): espectacle de titelles basat en el 

conte de Hansel i Gretel, a càrrec de Sebastià Vergés. 

 

7. L’Agustinet, Sant Jordi i el drac (diumenge 12 d’abril): adaptació titellaire de la 

llegenda popular de Sant Jordi, la princesa i el drac. A càrrec de Sebastià 

Vergés. 

 

8. El Mag d’Oz (diumenge 26 d’abril): Dorothy, el Llenyataire de Llauna, 

l’Espantaocells i el Lleó Poruc s’encaminen cap a la ciutat de les Maragdes, per 

mirar de trobar solució als seus problemes. Espectacle de titelles a càrrec de 

Sebastià Vergés. 
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9. Troc, Troc (diumenge 10 de maig): La companyia Mou-lo Projectes ens va 

presenta, de nou, un espectacle on els més petits esdevenen protagonistes de 

l’espectacle ballant, fent música plegats i descobrint el Troc. 

 

10. Un, dos, tres..., encaixa’t! (diumenge 17 de maig): la mainada va poder 

conèixer la historia de la caixa més meravellosa que mai us hagueu pogut 

imaginar. Sessió de conta-contes amb la companyia Encantacontes. 

 

11. L’Agustinet i el fantasma trapella (diumenge 7 de juny): espectacle d’arrel 

tradicional, del repertori més clàssic de titelles d’en Sebastià Vergés. 

 

12. En John i la caixa de música (diumenge 21 de juny): espectacle familiar de 

teatre i ombres xineses, a càrrec de La Trama produccions. 

 

13. Els somnis de l’Agustinet (diumenge 4 d’octubre): espectacle de titelles a càrrec 

de Sebastià Vergés. 

 

14. L’Agustinet i la Castanyera (diumenge 18 d’octubre): espectacle de titelles a 

càrrec de Sebastià Vergés. 

 

15. Planetari digital familiar (diumenge 25 d’octubre): un viatge per conèixer de 

manera diferent, en una pantalla de 360°, l’Univers que ens envolta. A càrrec 

d’Explora 360. 

 

16. L’Agustinet, la Caputxeta vermella i el llop (diumenge 7 de novembre): funció de 

titelles especialment pensada per als més petits, en una versió actualitzada del 

conte clàssic, divertida i molt dinàmica. A càrrec de Sebastià Vergés. 

 

17. Exploradors del fons marí (diumenge 22 de novembre): viatge per conèixer de 

manera diferent, en una pantalla de 360°, el fons marí i tots els seus habitants. 

A càrrec d’Explora 360. 

 

18. El Nadal dels tres porquets (diumenge 28 de novembre): adaptació per a titelles 

del conegut conte popular a càrrec de Sebastià Vergés. 

 

19. L’Agustinet i el Tió de Nadal (diumenge 13 de desembre): espectacle de titelles  

molt participatiu i amb ambientació nadalenca, a càrrec de Sebastià Vergés. 
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Han sigut 19 propostes que han alternat diferents disciplines per tal 

d’aconseguir una oferta més atractiva i variada, i han portat a La Violeta un 

total de 989 espectadors. 

 

Cal destacar la programació continuada de titelles a càrrec de Sebastià Vergés; això és 

degut a que en Sebastià Vergés Martínez és el representant de la tercera generació 

d’una de les famílies titellaires amb més tradició de Catalunya i és actualment l’únic que 

té el personatge de l’Agustinet, un capgròs que forma part de les figures festives de la 

Vila de Gràcia; això l’està convertint en un reclam entre els infants del barri, que ja 

relacionen l’equipament amb el personatge de l’Agustinet. A més, el fet que empri la 

tècnica tradicional titellaire del titella de guant català, ens permet oferir un espectacle 

d’arrel tradicional que encaixa a la perfecció amb l’objectiu de difusió de la cultura 

popular de La Violeta. 

A més, aquest any s’han ofert propostes innovadores que han estat molt ben acollides 

entre el públic, com l’espectacle “Troc-Troc” i les sessions familiars dins d’una esfera 

planetària d’Explora 360. 

 

L’assistència a les matinals infantils ha augmentat i considerablement des dels inicis, i 

s’ha aconseguit mantenir un públic estable. Tot i així, cal destacar la baixa assistència 

en les sessions programades a finals de primavera (finals de maig, juny), fet que ha 

plantejat la opció de reduir la oferta durant els mesos de bon temps, donat que les 

famílies prefereixen activitats a l’aire lliure. 
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Imatge 7. Matinal Infantil “La caseta de xocolata”. 29 de març de 2015. 

Imatge 8. Matinal infantil “Troc,Troc”. 10 de maig de 2015. 
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Imatge 9. “Planetari digital familiar”. 25 d’octubre de 2015. 

Imatge 10. Titella de l’Agustinet. Desembre, 2015. 
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2.2.4.- Concerts 

Amb la millora d’insonorització de la sala d’actes, la programació de concerts ha pogut 

ser més variada i ja no ha estat limitada a cantautors. 

1. The Blues Prisioners (dissabte 24 de gener): uns presoners molt 

especials que ens van fer passar una bona estona tot repassant els 

temes clàssics del blues. 

 

2. Guillermo Anderson (dissabte 7 de febrer): artista hondureny. 

 

3. Mateolika (dissabte 14 de març): presentació a Barcelona del seu nou 

espectacle: Tour Ke No TE COJAN 2015. 

 

4. De la Carmela (dissabte 28 de març): grans joies musicals de 

diferents estils com el bolero, el flamenc, el son, el tango i la cançó 

d’autor. 

 

5. Herba d’Hameli (dissabte 11 d’abril): el grup de rock progressiu va 

presentar el seu últim disc Interiors. 

 

6. Matías Costa (dissabte 18 d’abril): presentació del seu nou disc Hasta 

que lluevan cocodrilos. 

 

7. José Luís Serrano (dissabte 9 de maig): Va repassar els grans 

clàssics de la rumba catalana creant una atmosfera molt agradable. 

 

8. Bandaparte (dissabte 20 de juny): aires de jazz, música clàssica i 

popular d’arrels veneçolanes. 

 

9. Atomic Leopards Duet (dissabte 27 de juny): van repassar els grans 

clàssics del rock & roll, rockabilly, country, blues i swing a més de 

tocar temes propis. 

 

10. Barnouche (dissabte 3 d’octubre): formació de Barcelona que es 

dedica a la interpretació del gipsy swing. 
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11. Cuerdas itinerantes (dissabte 17 d’octubre): un diàleg entre les 

cordes del txarango i la guitarra van dibuixar un repertori d’inspiració 

folklòrica i espècies llatinoamericanes. 

 

12. Mariona Forteza (dissabte 24 d’octubre): ambient íntim amb tocs 

mediterranis. 

 

13. Abast (dissabte 31 d’octubre): la formació que interpreta cançons 

d’estil pop-folk ens van presentar les dotze cançons del seu nou disc 

La vida i la primavera. 

 

14. Enric Llucià & Group (dissabte 7 de novembre): presentació dels 

temes del seu darrer disc Ara no es fa i interpretació d’altres temes 

coneguts. 

 

15. Maria Cambray Quintet (dissabte 14 de novembre): la formació va 

oferir un concert on va presentar els temes del seu darrer disc Golpe 

i també va repassar les cançons de tota la vida. 

 

16. Izä (dissabte 28 de novembre): presentació del seu primer disc La 

llama. 

 

17. Asier Suescun (dissabte 16 de desembre): el periodista i músic va 

presentar el seu primer disc de monòlegs De risas con Asier Suescun. 

 

18. Cor de cambra Anton Bruckner (diumenge 20 de desembre): els 

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

les nadales que van interpretar per l’ocasió. 

 

L’afluència de públic varia segons la tipologia dels artistes, però hem 

acabat l’any amb un total de 711 assistents als concerts. 

 

Cal destacar que ha estat el primer any que s’ha programat un Concert de Nadal (dut a 

terme pel Cor de cambra Anton Bruckner),  el qual ha tingut molt bona acollida i es  

mantindrà la proposta en el futur. 
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També cal remarcar que tot i les restriccions legals que se’ns imposen i que no ens 

permeten realitzar activitats de tipus musical a l’Espai Bar La Violeta, l’equipament 

segueix treballant per aconseguir revertir aquesta situació i poder complementar la 

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

La Violeta” que s’efectuava mensualment amb molt bona acollida i enguany s’ha hagut 

de suspendre. 

 

Imatge 11. Concert “Matías Costa”. 18 d’abril de 2015. 
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Imatge 12. Concert “Mariona Forteza”. 24 d’octubre de 2015. 

 

Imatge 13. Concert “Abast”. 31 d’octubre de 2015. 
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2.2.5.- Activitats destacades 

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

destacar particularment: 

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

Durant els dies que engloben la celebració dels Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, 

La Violeta va programar diferents actes relacionats, com la xerrada “La Festa de 

Sant Antoni als Països Catalans” (divendres 30 de gener), l’exposició “Mallorca 

en festes” (del 13 de gener al 2 de febrer), i l’espectacle de titelles “El castell 

enkantat” (dissabte 31 de gener). 

Enguany, també es va fer a la Violeta la Roda de premsa per presentar-ne els 

actes (dilluns 19 de gener). 

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

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

Foguerons (dissabte 31 de gener). 

 

2. Concurs de truites per dijous gras (dijous 12 de febrer) 

Enguany, en motiu de dijous gras, vam celebrar el segon concurs de truites de 

La Violeta. 

La proposta, un cop més, va tenir molt bona acollida i vam comptar amb 6 

truites participants i amb una 50 de persones que van venir a gaudir del 

concurs, 30 de les quals van poder fer de jurat popular. 

 

3. Tallers de Sant Medir (del 25 al 27 de febrer) 

Un altre any s’han realitzate els tallers infantils de manualitats per decorar 

l’equipament en motiu de la setmana de Sant Medir. Aquests es van fer durant 

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

 

4. La Violeta és una festa! (dissabte 16 de maig) 

Una nova edició de la festa de la Violeta que va comptar amb la participació de 

la majoria d’entitats residents de La Violeta que van organitzar activitats durant 

tot el matí. Enguany, es va fer coincidir amb el dia de les “Botigues al carrer a 

Gràcia”, gràcies a la col·laboració amb la Unió de botiguers de la Travessera de 

Gràcia – Casc antic. La idea és seguir fent que la diada de La Violeta coincideixi 

amb la festa de les botigues del barri al carrer, ja que és una molt bona manera 

de participar en les activitats del barri i d’oferir noves propostes. 

Va destacar per l’èxit de públic i l’ entusiasme que va despertar la cercavila de 

matí que ens van oferir els Bastoners de Gràcia, La Vella de Gràcia, La Diabòlica 
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de Gràcia i els Gegants de Gràcia que va transcórrer per la Travessera de Gràcia 

fins a la Plaça del Sol, on es van fer els lluïments de les colles participants. 

A l’hora de dinar, els integrants de l’Atzeries, la bèstia de La Vella de Gràcia, van 

oferir un dinar popular al carrer Maspons. 

 

5. Revetlla de Sant Joan (dimarts 23 de juny) 

Al 2015, i gràcies al suport de moltes entitats i del veïnat, s’ha aconseguit poder 

fer una foguera a la Plaça del Sol i recuperar, així, un dels trets més tradicionals 

d’aquesta festivitat. La foguera es va encendre amb la Flama del Canigó, i va ser 

el tret de sortida de la posterior festa amb música en directe a la plaça. 

La revetlla va comptar amb centenars d’assistents i va ser tot un èxit. 

 

6. Festival Eclèctic (del 3 al 25 de juliol) 

Per primer any s’ha organitzat un festival de caire musical a La Violeta. Aquest 

va transcórrer durant el mes de juliol, aprofitant la baixa activitat d’aquest mes, 

i va omplir les nits de divendres i dissabte de música i bon ambient. Es van 

oferir un total 7 de concerts: Cor Gospel Gràcia (divendres 3 de juliol), Migue de 

la Rosa (dissabte 4 de juliol), La Banda del Panda (divendres 10 de 

juliol),Seydou Ndiaye Galis (dissabte 11de juliol), Kike Ubieto (dissabte 18 de 

Juliol), D’Callaos “A Pelo” (divendres 24 de juliol), La Maravillosa cabeza parlante 

(dissabte 25 de juliol).  

En aquesta primera edició hi va haver una assistència de 350 espectadors. 

 

7. Festa Major de Gràcia (del 15 al 21 d’agost) 

De nou, aquest any s’ha decorat la Violeta gràcies a la participació dels membres 

de les entitats residents i els usuaris de l’equipament. Enguany, aquesta feinada 

dels voluntaris s’ha vist recompensada amb el 5è premi del Concurs de 

guarniments de balcons i portalades de la Festa Major. 

A més, com és natural, La Violeta ha estat el punt de trobada de moltes de les 

colles de cultura popular que han participat en els diferents actes programats 

durant la Festa Major. 

 

8. La Castanyada i el 3r aniversari de La Violeta (dissabte 31 d’octubre) 

Com cada 31 d’octubre, La Violeta va tenir celebració per partida doble, la 

castanyada i el tercer aniversari de la renovació de l’edifici i l’obertura de 

l’equipament.   

La Violeta es va omplir d’activitats, a partir de mitja tarda: la mainada es va 

distreure amb els contes d’en Jeep Gasulla mentre es torraven les castanyes que 
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després es van repartir amb el moscatell. També vam comptar amb l’actuació 

dels Bastoners de Gràcia.  

Com a novetat, aquest any es van preparar uns suports visuals que explicaven 

la tradició de la Castanyada, per tal de contribuir amb el manteniment d’aquesta 

festivitat i que no quedi eclipsada per d’altres, com ara el Halloween. 

 

9. Tió (dissabte 19 de desembre) 

El Tió i la xocolatada popular a l’Espai Bar La Violeta, marquen el  tret de sortida 

de les festes de Nadal. Un any més, el Tió va cagar presents per tots els infants 

que es van acostar a cantar i a picar-lo amb el bastó. 

 

10. L’Home dels nassos (dijous 31 de desembre) 

Com sempre, l’últim dia de l’any  a la Vila va tornar l’home dels nassos, 

personatge peculiar que ens visita, cada any, durant unes hores en cercavila 

pels carrers, places i mercats de Gràcia. Aquest any ha anat acompanyat pel 

capgròs d’en Joan Amades. 

 

11. Seguiment en directe dels escrutinis de les eleccions 

Com a novetat, aquest any s’ha obert la sala d’actes a tothom qui hagi volgut 

seguir en directe i bona companyia els escrutinis de les diferents eleccions que 

han tingut lloc (diumenge 27 de setembre i diumenge 20 de desembre). 

La proposta ha tingut molt recolzament i ha comptat amb un important nombre 

d’assistents. 

 

Totes elles són activitats característiques de La Violeta que aspiren a convertir-se en 

propostes referents al barri. Aquest any hem ampliat el nombre d’activitats 

destacades (amb la Revetlla de Sant Joan, el Festival Eclèctic, i les dues 

jornades de seguiment en directe dels escrutinis de les eleccions), i hem 

millorat les que ja venim celebrant des d’anys anteriors. De cara al 2016 es 

pretén seguir augmentat i millorant aquest tipus d’activitats. 
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Imatge 14. La Violeta és una festa! 16 de maig de 2015 

Imatge 15. Decorat de Festa Major. Agost, 2015. 

Imatge 16. Decorat de Festa Major. Agost, 2015. 

Imatge 17. La Castanyada i 3r aniversari de La Violeta. 
31 d’octubre de 2015. 

Imatge 18. La castanyada i 3r aniversari de La Violeta.31 
d’octubre de 2015. 
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2.2.6.- Suport a les activitats d’altres entitats 

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

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

2.2.6.1.- Suport a les activitats de les entitats residents 

1. Xerrada “Propostes per sortir de la crisi” (dimecres 21 de gener): els Amics i 

Amigues de La Violeta ens van oferir la presentació del llibre “Hacia un 

nuevo modelo económico social, sostenible y estacionario, MESSE” A càrrec 

dels seus autors: Neus Casajuana, Pau Noy i Lluís Torrens. 

 

2. Recital de poesia “Confluïm en vers” (dimarts 17 de març): recital de a 

càrrec de Fidel Picó (Poeta roig, sociòleg i tècnic de medi ambient) i Anna 

Moya (Poeta, psicòloga infantil i estudiant de filologia).Presentat pels Amics 

i amigues de la Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol.  

 

3. Presentació del llibre “BROSTA, verd sobre verd” (dimarts 24 de març): 

càrrec de la Montse Barderi, filòsofa, escriptora, periodista i patrona 

fundadora de la Fundació Maria-Mercè Marçal. La lectura dels versos del 

llibre va anar a càrrec de la Rosa Bigas, actriu especialitzada en teatre 

visual, fundadora de la companyia La Nevera. Organitzat per l’Associació 

Gràcia amb el Sàhara. 

 

4. Cinema, teca i glop “Gurba” (dimarts 28 d’abril): passi del documental i 

posterior debat organitzat per  l’Associació Gràcia amb el Sàhara. 

 

5. Xerrada "La recerca ecològica a Catalunya i als Països Catalans, ahir i avui" 

(dimarts 5 de maig): a càrrec de Joan Domènec Ros, President de l’ IEC , 

Catedràtic d’Ecologia de la UB. Xerrada presentada pels Amics i amigues de 

La Violeta amb el suport del Fòrum Narcís Monturiol. 

 

6. Xerrada “Cooperativisme i decreixement, el cas de la Cooperativa Integral 

Catalana” (dimarts 16 de juny): Els Amics i amigues de La Violeta amb el 

suport del Fòrum Narcís Monturiol  ens van presentar la xerrada que va anar 

a càrrec de Xavier Borràs Calvo, escriptor, periodista i «artista de 

varietats». 

7. Cinema, teca i glop “Reborn” (dimarts 30 de juny): passi del documental i 

posterior debat organitzat per  Amics i amigues de La Violeta. 
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8. Benvinguda i recepció dels infants sahrauís (dimarts 14 de juliol): Acte 

oficial de benvinguda dels infants procedents del Sàhara que van venir a 

passar l’estiu amb famílies d’acollida gràcies, entre d’altres, a la feina de 

l’Associació Gràcia amb el Sàhara. 

 

9. Sopar solidari amb el Sàhara Occidental (divendres 17 de juliol): a part del 

sopar, va incloure el passi del documental "El maestro sahrauí “ i una taula 

rodona amb Brahim Cheij, protagonista i codirector del documental i 

representants de la Federació ACAPS i el Frente Polisario. Organitzat per 

l’Associació Gràcia amb el Sàhara. 

 

10. Xerrada “Independència: va de veres?” (dijous 17 de setembre): a càrrec 

de Joan Botella, Catedràtic de Ciència Política de la UAB i Antoni Morral, 

professor, ex-Alcalde de Cerdanyola del Vallès per ICV i posterior Secretari 

de l'ANC. Presentat pels Amics i amigues de La Violeta amb el suport del 

Fòrum Narcís Monturiol. 

 

11. Segon premi literari de Teatre breu de La Violeta: el jurat d’aquest concurs 

organitzat per segon any consecutiu pels Amics i amigues de La Violeta va 

nomenar el primer, segon i tercer premi el dilluns 5 d’octubre, i les tres 

obres finalistes van ser representades el dijous 26 de novembre a l’Espai 

Bar La Violeta. Aquesta activitat està arrelant a la Violeta i té molt bona 

acollida. 

 

12. Projecció del documental "Economia col·lectiva. L'última revolució d'Europa" 

(dijous 12 de novembre): a la finalització de la projecció es va obrir un 

col·loqui sobre les col·lectivitzacions obreres durant La Guerra Civil amb la 

participació de l'historiador Antoni Castells. Presentat pels Amics i amigues 

de La Violeta. 

 

13. Xerrada – debat “Cabals circulants autonòmics, cabals ecològics nacionals i 

canvi global” (dijous 10 de desembre): càrrec del ponent Gabriel Borràs, 

biòleg de l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. 

Presentat pels Amics i amigues de La Violeta. 
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2.2.6.2.- Suport a les activitats d’entitats no residents 

1. Presentació de l’obra de teatre “El rellotger de Gràcia” (dilluns 16 de març): 

Presentació de l’obra de teatre que es va estrenar el 10 d’abril. Aquest va 

ser un projecte impulsat pel Casal Corpus Grup de Teatre, amb el que la 

violeta va col·laborar en diversos aspectes. 

 

2. Visites guiades equipament (març): s’ha dut a terme dues visites guiades, 

una al curs de formació organitzat pel Districte de Gràcia a les entitats 

culturals de la Vila i una segona visita al personal de Turisme de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

 

3. Presentació del llibre “La noia de Cochabamba” (dimarts 24 de març): càrrec 

de la Sra. Marta Mulet i Canto, Consellera del Districte de Gràcia i de la Sra. 

Neus Roig Punsola, mestra, periodista i autora del llibre. 

 

4. Conferència "Dues mirades” (divendres 23 d’octubre): dins de la 

programació del Photogenic Festival, un festival de fotografia emergent de 

caràcter interdisciplinari que enguany ha celebrat la seva primera edició. 

Conferència a càrrec de Maria Espeus i Pere Torrent Peret. 

 

5. Open House Barcelona (dissabte 24 d’octubre): durant tot el dia es van 

oferir visites per l’equipament en les que els propis arquitectes d’aquest, 

eren els guies. 

 

6. Documental de l’obra de teatre “El rellotger de Gràcia”  (divendres 6 de 

novembre): Visualització del documental de l’obra de teatre que es va 

estrenar el 10 d’abril.  

 

7. Entrega de Premis  Spavila Gràcia (divendres 20 de novembre): entrega de 

premis anuals que pretenen estimular, impulsar, reflexionar o castigar, a tot 

un seguit d' iniciatives, tant personals com col·lectives, però des de un 

context informal, sense protocol, amb certa dosi d'ironia i molt de bon 

humor. 

 

8. Concert de Nadal de les corals del Cercle (diumenge 20 de desembre): 

enguany les corals del Cercle han celebrat el seu tradicional concert de 
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Nadal a La Violeta, degut a que les seves instal·lacions estan en 

rehabilitació. 

 

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

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

entitats (residents o no). 

  

Imatge 19. Presentació de l’obra de teatre “El rellotger de 
Gràcia”. 16 de març de 2016. 

Imatge 20. Presentació del llibre “La noia de Cochabamba. 
 24 de març de 2015. 

Imatge 21. Representació de les tres obres finalistes del 2n Concurs de teatre breu de La Violeta. 
26 de novembre de 2015. 
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3.- GESTIÓ  D’ESPAIS          

Els diferent espais de La Violeta, a part de ser usats per les activitats pròpies de 

l’equipament i de les seves 12 entitats residents i l’Espai de Gent Gran, poden ser 

llogats per persones, entitats i empreses que en vulguin fer ús, sempre i quan la 

naturalesa de la seva activitat es correspongui amb el model de funcionament del 

centre. 

3.1.- Ús habitual de les entitats residents       

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

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

activitats ordinàries d’aquestes entitats. 

Durant el 2015, l’ús dels espais de La Violeta per part de les activitats habituals de les 

entitats residents ha estat, a grans trets, el següent: 

1. Amics i amigues de La Violeta 

A part de totes les activitats que han organitzat durant el 2015 i s’han dut a 

terme a La Violeta, al llarg de l’any han realitzat reunions mensuals. Tot i així, 

aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. 

 

2. Associació veïnal Vila de Gràcia 

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

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

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

augmentat considerablement. 

 

3. Bastoners de Barcelona 

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

mínim dues reunions a l’any. 

 

4. Bastoners de Gràcia 

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

 

5. Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia 

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

de reunions puntuals. 

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

mes per dur a terme assajos i reunions/assemblees. 

 

7. Drac de Gràcia 

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

fan una assemblea. 

 

8. Esbart Lluís Millet 

Representa una elevada ocupació de la sala d’actes degut al seu alt nombre 

d’assajos (3 dies a la setmana). A petició de la resta d’entitats l’Esbart Lluís 

Millet ha reduït les hores d’ocupació (acabant abans els assajos dels dimecres i 

dels dijous) per tal que la sala d’actes tingui més disponibilitat alhora de 

programar activitats. 

 

9. Gegants de Gràcia 

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

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

 

10. Gràcia amb el Sàhara 

A part de totes les activitats que han organitzat durant el 2015 i s’han dut a 

terme a La Violeta, al llarg de l’any han realitzat reunions mensuals. Tot i així, 

aquesta entitat no té un horari d’ocupació fixa de La Violeta. 

 

11. Trabucaires de Gràcia 

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

fan una assemblea. 

 

12. Vella de Gràcia 

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

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

la sala d’actes. 

 

13. Espai de Gent Gran La Violeta 

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

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

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

la gent gran, balls, etc.) 
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3.2.- Cessions           

3.2.1- Cessions fixes         

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

l’equipament durant el 2015 han estat: 

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

sessions d’hora i mitja a la setmana a la sala peixera, d’octubre del 2014 a juny 

del 2015). 

2. Cor Gospel Gràcia: Per a la realització dels assajos del Cor (una sessió de dues 

hores a la setmana a la sala d’actes, de gener a juny).   

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

la sala de juntes, d’octubre del 2014 a juny del 2015). 

4. Biel Cerdà: Per a la realització d’assajos musicals (una hora a la setmana al buc 

d’assaig petit, de gener a març). 

5. Pere Anton Torres: Per a la realització d’assajos musicals (dues hores a la 

setmana al buc d’assaig gran, de gener a juny) 

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

buc d’assaig petit, tot l’any). 

 

7. Associació Cultural Dulce Caminar: Per a la realització d’assajos musicals (quatre 

hores al mes al buc d’assaig gran, tot l’any). 

 

8. Fernando Landin: Per a la realització d’assajos musicals (dues hores a la 

setmana al buc d’assaig gran, tot l’any). 
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3.2.- Cessions habituals i/o puntuals        

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

puntual a l’equipament durant el 2015 han estat: 

1. Associació Arte Sostenible: Per a la realització de cursos formatius de 

museologia, comissariat de museus i gestió de galeries d’art (durant l’any han 

realitzat diferents formacions de 12h setmanals a la sala pissarra). 

 

2. Swing Balboa: Han realitzat diverses formacions i trobades de balladors de 

l’especialitat Balboa de swing (sessions de 6 hores a la sala d’actes). 

 

3. Escola de Música de Gràcia: Per a la realització d’assajos generals i dels 

concerts de final de trimestre i final de curs (sessions de diferent durada segons 

l’activitat a realitzar, a la sala d’actes). 

 

4. Associació Afirma’t: per a dur a terme una formació ( 4 sessions de dues hores 

a la sala peixera). 

 

5. EUiA: Per a la realització de reunions internes. 

 

6. Mestre Motatu: per dur a terme un seguit de concerts de violoncel a la sala 

d’actes. 

 

7. Omnium Gràcia: celebració de la seva Diada (6 hores a la sala de juntes i la 

sala d’actes). 

 

8. Barcelona Actua: Curs de formació (2 sessions de dues hores a la sala pissarra). 

 

9. Unió Excursionista de Catalunya: concert d’aniversari a càrrec de la Coral Núria, 

a la sala d’actes. 

 

10. Barcelona en Comú: Per a la realització de reunions i assembles obertes a la 

sala d’actes. 

 

11. Cor Albada: per dur a terme el concert d’aniversari, a la sala d’actes. 

 

12.  AMPA Escola Patufet: per tal de fer una reunió informativa amb les famílies 

a la sala d’actes. 
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13. Sbótka-Sant Joan Ludwiklozas: trobada Polonesa per a realitzar el concert 

de Sant Joan a la sala d’actes. 

 

14. AUSATEL Robòtica educativa: per dur a terme el Casal d’Estiu de Robòtica 

(20 sessions de 4 hores a la sala de juntes) i el casal de Nadal de robòtica 

(4 sessions de 4 hores a la sala pissarra). 

 

15. Òmnium Cultural: lloguer de la sala d’actes per tal de dur a terme una 

conferència 

 

16. Cor de Cambra Anton Bruckner: Assajos del cor a la sala d’actes. 

 

17. Associació d’Il·lustradors de Catalunya: assemblea a la sala d’actes. 

 

18.  Assemblea Nacional Catalana (ANC): assemblea a la sala d’actes. 

 

19. Club Deportivo Versus: Jornada Brasilera a la sala d’actes per dur a terme curs 

de capoeira i trobada de brasilers. 

 

20.  Limpresa Magenent: assaig musical a la sala d’actes. 

 

21. Cor de Carxofa: per a reunions de treball. 

 

22. CUP: per a assembles obertes a la sala d’actes. 

 

23. Comunitat de veïns Plaça del Sol,2: per a la realització d’una reunió de veïns a 

la sala de juntes. 

 

24. Cercle tecnològic de Catalunya: Reunió a la sala peixera. 

 

25. Grallers Larauxa: Assajos musicals al buc gran. 

A més, s’han cedit espais a un seguit de particulars amb finalitats ben diverses, com la 

realització de càstings per projectes propis, projeccions de fotografies privades, 

reunions, assajos musicals, recitals de poesia, presentació de llibres, conferències, 

videoconferències i  d’altres actes privats. 
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3.3. – Cessions gratuïtes          

Des de La Violeta també s’ha donat suport a una sèrie d’entitats per tal que poguessin 

dur a terme la seva activitat, i se’ls hi ha cedit un espai gratuïtament. Aquestes cessions 

han estat puntuals en alguns casos, i més continuades en d’altres, i es detallen a 

continuació: 

1. Associació Oratge: Realitzen el Projecte “Temps per tu” destinat a les famílies 

amb joves dependents. (dues sessions de 4 hores al mes a la sala pissarra, 

d’octubre a juny). 

 

2. PIAD: Per a la realització de diversos cursos formatius (cada curs ha constat de 

tres sessions de dues hores, a la sala d’actes). 

 

3. Districte de Gràcia: S’han dut a terme diverses reunions (tant de caire públic 

com privat) relacionades amb projectes i activitats organitzades directament pel 

Districte de Gràcia. 

 

4. Club Ciclista de Gràcia: com antic resident a La Violeta es va col·laborar cedint la 

sala d’actes per que fessin la seva assemblea de socis. 

 

5. Dimonis de la Fosca: seguint la col·laboració amb aquesta entitat, han fet els 

assajos de músics als bucs de La Violeta. 

 

6. Casal Corpus Grup de teatre: pels assajos de l’obra de teatre “Els rellotger de 

Gràcia”. 

 

7. Coordinadora de Geganters de Barcelona: per a la realització de reunions de 

treball. 

 

8. La Revolta de les Quintes: s’ha cedit la sala d’actes pels assajos de la 

representació . 

 

9. Federació de Colles de Sant Medir: cessió de la sala de la pissarra per a fer una 

reunió de l’entitat. 

 

10. Campanyes Electorals: s’han reservat diferents espais per les campanyes 

electorals. S’hauria de compaginar bé amb el districte aquest tema, doncs 
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implica el bloqueig de molts espais durant molts dies, i perjudica l’activitat 

pròpia. 

 

11. Taller d’Història de Gràcia: amb la realització de la seva assemblea anual a la 

sala d’actes. 

 

12. Lluïsos de Gràcia: cessió del buc d’assaig  gran per a fer activitats del seu Casal 

d’Estiu (6 sessions d’una hora). 

 

13. Federació de  Diables Ciutat de Barcelona: Per a la realització de reunions. 

 

14. ICUB: han dut a terme un curs de formació destinat a personal educatiu. 

 

15. Òmnium Gràcia: Reunions de preparació pel Correllengua. 

 

16. L’Independent de Gràcia: Assemblea de socis a la sala d’actes. 

 

17. Casal Corpus: per dur a terme una reunió de la Junta del grup de teatre a la sala 

peixera. 

 

18. Federació de Foguerons de Sa Pobla a Gràcia: per a fer les reunions de l’entitat. 
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4.- SISTEMES DE COMUNICACIÓ         

La difusió de les activitats de La Violeta ha estat des dels seus inicis un tema prioritari, 

ja que al començar de zero en un barri amb moltes ofertes, calia guanyar notorietat i 

posicionar-se com a referent. Per tant, aquest any s’ha seguit la mateixa línia i s’ha 

intentat millorar la comunicació estudiant quins són els canals més útils en cada tipus 

d’activitat i quin format és el que arriba més públic. 

Els principals canals de comunicació que s’estan utilitzant a La Violeta són: 

1. Pàgina web:  

En funcionament des del 2012. S’hi treballa permanentment per mantenir-la 

actualitzada i vigent; destaquen els apartats de l’ ”agenda” i les “notícies”.  

Durant el 2015 ha rebut més de 3.000 visites, i des de l’administració s’han atès 

moltes sol·licituds d’espais i consultes vàries a través del formulari “contactar” 

que la pàgina incorpora. 
 

2. Butlletí electrònic 

A 31 de desembre de 2015 el butlletí comptava amb 844 subscriptors, gairebé el 

doble que al 2014. 

El Butlletí s’ha enviat mensualment informant de les properes activitats i 

explicant les activitats passades. A banda, s’han creat butlletins específics per 

activitats destacades que ho mereixien (com per exemple “La Violeta és una 

festa!”) 
 

3. Compte de facebook 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any amb 1275 

seguidors. 
 

4. Compte de Twitter 

S’hi han anat publicant totes les activitats. Ha finalitzat l’any amb 788 seguidors. 
 

5. Compte d’Instagram  

Es va crear al març del 2015 i ja ha assolit 244 seguidors.  S’hi ha anat publicat 

fotografies emblemàtiques i d’activitats destacades.  
 

6. Cartelleria 

Cada activitat de La Violeta compta amb un cartell. Tot i així, en format paper 

només se’n pengen al mateix centre, ja que la difusió principal es fa 

telemàticament. 
 

7. Fulletons i “flyers” 

Exceptuant la temporada d’estiu, cada trimestre s’ha editat un fulletó amb la 

programació trimestral  del centre (inclosa la de l’Espai de Gent Gran). 
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A les matinals infantils i als concerts, s’ha repartit un “flyer” de la següent 

actuació amb cada entrada, per tal d’aconseguir un públic fidel. 

  
Imatge 22. Cartell dels tallers de La Violeta. Hivern, 2015. Imatge 23. Cartell del 2n concurs de truites.  

Febrer, 2016. 

Imatge 24. Pàgina d’inici de l’espai web de 
La Violeta. 

Imatge 25. Cartell de La Violeta és una 
festa! 
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5.- ANNEXES            

5.1.- INDICADORS           

 

  

0. DADES BÀSIQUES

DADES IDENTIFICATIVES

NOM DEL CENTRE:
Adreça

Barri

Districte

Any posada en funcionament

Gestió

Directa / Concessió / Cívica / Cogestió: Gestió Cívica Des de: 

Entitat:

Any inici cessió actual: 2015

Superfície

Total m
2
 útils:

Detall m2 per espais:

Espais amb activitat o programació estable*: Nombre m2

Punt d'informació: 1 18

Sala d'actes/teatre: 1 162

Sala d'exposicions: 1 49

Altres espais expositius:

Espais per a tallers 6 197

Espais multimèdia: 1 72

Bucs de música: 2 43

Espai de cuina:

Bar / Cafeteria (només si s'hi programa habitualment): 1 106

Altres espais (detalleu-los): Vestuari 1 24

Sala annexa al bar 1 33

Nombre m
2

Sales de reunions i espais fixes destinats a cessions o lloguers: 6 275

Altres serveis ubicats a l'equipament

Espai/Casal de gent gran

Bar / cafeteria

Altres (indiqueu-los):

>

Punt d'informació

Horaris anuals

Dies obert any: 337

Hores obert any: 4.237

Horari habitual del centre:

Impacte en la dinàmica comunitària

Districte Fora Districte Total

2 1 3Xarxes de coordinació en les que participa el centre

2012

2012

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

El gestioneu directament? (sí/no) 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

Entitat que ho gestiona:
El C.Cultural fa servir o 

comparteix algun espai? Sí/No

c/ Maspons, 6

Vila de Gràcia

Gràcia

Fundació Pere tarrés Sí

Emma Ubach Lozano (autònom) Sí

Centre Cultural La Violeta
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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

36 1 37

538 12 550

353 353

224 4 228

Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions Més de 5 sessions D'1 a 4 sessions total

8 8

125 125

Realitzats No realitzats

4 6

Total inscrits cursos: 228

Total cursos: 37

Nombre d'inscrits únics:

Nombre d'alumnes becats o gratuïts:

N cursos

Cursos  no realitzats

N places 

2.2.  ITINERARIS

FORMACIÓ PRÒPIA FORMACIÓ ORGANITZACIÓ EXTERNA

N cursos no realitzats

N places no ocupades

Cursos
FORMACIÓ PRÒPIA

N hores totals

N itineraris nous

2.1. CURSOS

N itineraris

N inscrits

N hores

Activitats noves de l'any

N cursos nous

N alumnes inscrits

1. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Llocs web o blogs Visitants Pàgines vistes
Seguidors xarxes 

socials (a 31/12)
Nombre

Web principal 3.012 3.804 Facebook 1.275

Total altres webs Twitter 788

Total blogs Altres xarxes 244

Butlletí electrònic Nombre

Subscriptors a 31 de desembre 844

2.0
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3. SERVEI D'ACTUACIONS I ESPECTACLES
Atenció: un mateix espectacle o actuació no es pot repetir en més d'una categoria

ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR

FORA DEL 

CENTRE

Total 

programat pel 

centre

Lloguer amb 

activitat 

cultural 

pública

ACTUACIONS MUSICALS I 

CONCERTS

Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 26 26 26 5

N assistents 1.061 1.061 1.061 350

ESPECTACLES ESCÈNICS 
(Inclou recitals poètics)

Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 21 21 21 1

N assistents 1.168 1.168 1.168 55

PROJECCIONS AUDIOVISUALS 
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 3 3 3

N assistents 160 160 160

ACTES DE CULTURA POPULAR
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles 4 4 4

N assistents 221 221 221

NOUS FORMATS
Entrada 

gratuïta

Entrada de 

pagament
Total

Activitat fora 

del centre
Total Al centre

N espectacles

N assistents

TOTAL ACTIVITATS 7 47 54 6

TOTAL ASSISTENTS 381 2.229 2.610 405

21

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

ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR

ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

Tipologia N activitats
N usuaris 

aprox

N activitats 

fora del 

centre

N usuaris 

aprox
N Activitats

N usuaris 

aprox

Actuacions musicals i concerts

Espectacles escènics

Projeccions

Actes de cultura popular 2 50 5 1.500 7 1.550

Nous formats

Altres (per ex. Portes obertes)

Totals 2 50 5 1.500

Lloguer amb activitat cultural 

pública

Total activitats organitzades pel 

centre

PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE NO ES PODEN COMPTAR QUANTES:

ACTIVITATS AL CENTRE CULTURAL

PER A PÚBLIC INFANTIL I FAMILIAR

DEL TOTAL D'ACTIVITATS QUE ES PODEN COMPTAR QUANTES:

FORA DEL CENTRE
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4. EXPOSICIONS   (si el centre té sala d'exposicions)

SALES D'EXPOSICIONS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
Total

N exposicions 7 5 12

N dies 219 132 351

N activitats entorn a les exposicions 6 3 9

N participants activitats 110 75 185

MOSTRES A D'ALTRES ESPAIS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
Total

N exposicions

N dies

N activitats entorn a les exposicions

N participants activitats

5. XERRADES, DEBATS, CONFERÈNCIES

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
TOTAL

N activitats diferents 12 11 23

N sessions 12 11 23

N assistents 120 440 560

6. ALTRES ACTIVITATS O SERVEIS

Organitzades 

pel C.Cultural

Organitzades 

per altres
TOTAL

Portes obertes 1 1

Altres
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7. CESSIÓ D'ESPAIS

7.1 SUPORT A ENTITATS

Total

Nombre entitats diferents 25

Classifiqueu-les segons:
Relació estable 

amb el centre

Relació 

puntual

15 10

Del territori
Àmbit de 

ciutat

23 2

Total

Nombre entitats amb espais d'ús exclusiu al centre

Regulars Puntuals Total
Sessions/vegades 

que n'han fet ús
Dies totals

Sol·licituds/peticions/acords de cessió

7.2 SUPORT A LA CREACIÓ

Total

Nombre entitats diferents 5

Nombre 

sol·licituds/peticions/acords
Música

Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats

Total 

sol·licituds

Residències (relació habitual amb 

el centre)
5 5

Assajos (relació puntual amb el 

centre)

Total 5 5

Sessions/vegades que n'han fet 

ús
Música

Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats

Total 

sol·licituds

Residències

Assajos 480 480

Total 480 480

Nombre dies * Música
Arts 

escèniques

Cultura 

popular

Audiovisuals i 

nous formats
Total vegades

Residències

Assajos 480 480

Total 480 480

* 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

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup
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7.3 USOS PER PART D'INSTITUCIONS I ALTRES ORGANISMES MUNICIPALS

Total

Nombre entitats diferents 5

Classifiqueu-les segons: Del districte

4

Regulars Puntuals

2 3

Total

56

30

30

7.4 LLOGUERS

Total

Nombre entitats diferents 58

Classifiqueu-les segons:
Sense ànim 

lucre

Particulars i 

empreses

57 1

Total

382

408

408

Classifiqueu-los segons:
Activitat 

cultural

Activitat no 

cultural

34 24ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Lloguers:

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

Dies totals

De la resta d'ajuntament o 

d'altres institucions
ha de coincidir el total de cada 

categoria amb el total d'entitats que 

heu indicat d'aquest grup

1

Nombre sol·licituds/peticions/acords

Sessions/vegades que n'han fet ús

Dies totals
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5.2.- PROGRAMACIÓ HIVERN 2016         
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