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La cultura popular es un bé necessari per l’ esser humà, perquè desenvolupa les 

capacitats per arribar a formar-se adequadament i així poder afrontar tots els reptes 

que li marca la societat i saber també quines son  les seves arrels i quina es la seva 

identitat com a persona i com a nació a la que pertany. 

 

Mesura de Govern: Cultura  Popular  

 

» 01. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS. 

 

La Cultura popular tradicional és molt present a Gràcia, és un els pilars de la vida associativa i 

participativa  Gracienca .  

La cultura popular sorgeix en els seus inicis  majoritàriament de manera  espontània i és 

practicada per les classes populars, que participen en les celebracions com a actors i com 

espectadors a diferència d’ altres demostracions artístiques que eren exclusives d’una minoria.   

Es basa, generalment, en la memòria de la gent i en la transmissió oral en l'àmbit de la família i 

dins l'entorn comunitari. Connecta amb les formes de vida de la gent i se celebra generalment  

a l'espai públic. La cultura popular té un gran potencial integrador, ja que al mateix temps que 

transmet la nostra cultura i la nostra llengua, permet  establir xarxa social, i crear vincle entre la 

persona i el seu espai de vida. 

 

Aquest govern vol promoure la cultura popular oferint un major suport a les activitats de les 

moltes entitats del districte que es dediquen a aquest sector. 

A nivell de ciutat, el govern municipal ja ha manifestat que crearà la xarxa de cases de la Festa 

que justament vol projectar la contribució de la cultura d’ arrel tradicional a la riquesa del 

patrimoni cultural de la ciutat. 

Les cases de la festa són equipaments que permeten tenir al territori espais per a la cultura 

popular i tradicional, que allotgen les entitats del districte, que potencien activitats entorn la 

cultura popular tot fomentant la recerca i la formació funcionant també com a arxius 
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documentals i que també acullen serveis pedagògics i educatius per a fomentar la cultura 

tradicional . 

A Gràcia Tenim dos espais d’ aquestes característiques: 

� La Violeta - Centre Cultura Popular de Gràcia. Espai gestionat per la coordinadora de 

colles de cultura popular de Gràcia, que recull la història d’una de les cooperatives 

obreres més dinàmiques de la ciutat i que obrirà les portes la propera tardor . 

 

� Centre Albert Musons de Gràcia. Espai de la Fundació Festa Major de Gràcia  i dels 

Castellers de la Vila de Gràcia que té obertura prevista l’estiu de 2012. 

 

A Gràcia, existeixen nou colles de cultura popular que conformen la Coordinadora de Colles de 

Cultura Popular de Gràcia. Aquesta coordinadora aglutina les diferents colles i entre totes 

sumen més de cinc-cents socis actius que fan possible que la cultura popular a Gràcia sigui un 

element viu i dinàmic. 

 

La majoria de les colles tenen els seus orígens, de la manera com les coneixem en l’actualitat, a 

principis dels anys vuitanta, lligades a les vocalies de joves de les associacions de veïns de 

Gràcia. 

 

Les colles que formen la Coordinadora de Colles de Cultura popular a Gràcia són: Esbart Comtal 

i Bastoners de Barcelona, la Colla Vella de Diables de Gràcia, l’Associació Cultural Colla del Drac 

de Gràcia, la Colla de Bastoners de Gràcia, la Diabòlica de Gràcia, els Geganters de Gràcia, la 

Malèfica del Coll, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Trabucaires de Gràcia. 

 

Les Colles de Cultura Popular de Gràcia van ser condecorades amb la Medalla d’Honor de 

Barcelona l’any 2002. 
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Gràcia és el primer districte de la ciutat de Barcelona que té un Protocol Festiu, aprovat pel 

Plenari del Consell del districte i consensuat i treballat a la Comissió del Protocol Festiu; una 

comissió que busca difondre i conservar el patrimoni històric festiu de la Vila. 

 

La Festa Major de Gràcia, tal com reflexa el Protocol Festiu de Gràcia, que té lloc entre el 15 i el 

21 d’agost, és una de les expressions màximes de la identitat gracienca, i conserva el caire de 

festa veïnal i participativa entre les associacions i comissions de veïns que organitzen la festa 

major al seu carrer. Al llarg, gairebé de 200 anys, ha estat una història d’alts i baixos, reflex de la 

realitat del país, però que es manté viva.  

 

Enguany, la Fundació Festa Major de Gràcia ha estat condecorada amb la Creu de Sant Jordi per 

la Generalitat de Catalunya pels seus mèrits en contribuir amb eficàcia a la continuïtat d’una 

tradició que es remunta a les primeres dècades del segle XIX i que constitueix un dels 

esdeveniments festius més populars de Barcelona i una de les millors expressions de cultura 

democràtica en espai urbà. I per la voluntat de fer-ne un àmbit de convivència que és capaç 

d’atreure, des d’una identitat genuïna, gent vinguda d’arreu  

 

A Gràcia, les escoles tenen molt incorporat el fet de la Cultura popular, de fet algunes escoles 

cedeixen  els seus propis espais per tal que les entitats puguin realitzar activitats, com per 

exemple L’ Escola Reina Violant que cedeix espais per tal que   la colla Castellera pugui assajar a 

l’ espera del nou equipament Albert Musons, moltes escoles tenen gegants o capgrossos. 
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» 02. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

Aprofitant la gran riquesa que té Gràcia entorn la cultura popular i la gran possibilitat que 

aquests dos nous espais  dedicats a la cultura popular ens proporcionen i la sensibilitat i la 

història entorn el foment de la cultura popular  que es dóna a les escoles de Gràcia, volem 

establir una col·laboració entre les escoles d’Infantil i Primària de Gràcia i  aquests espais per tal 

de realitzar un programa de cultura popular a les escoles, tot oferint a les Escoles del districte 

una programació d’ activitats entorn la cultura popular. 

 

La cultura Popular és una eina de cohesió social. ha esdevingut eina d'integració de les 

persones nouvingudes . Una bona política de recepció dels nouvinguts basada en els valors de 

ciutadania i d’identitat de la societat que acull és fonamental, a Gràcia tenim molt bon exemple 

en el bon treball que fan les colles de cultura per acollir i afavorir l’arrelament de les persones 

nouvingudes en la nostra cultura. 

 

Mitjançant un fet lúdic,  la cultura popular  permet interactuar els individus entre ells, tot 

reforçant el sentiment de pertinença al grup i el sentiment de pertinença al territori. Aquest fet 

és encara més rellevant en el cas dels i les  adolescents i joves  on a més proporciona la 

possibilitat de gaudir d’un oci diferent. I aquest contingut és el segon element, l’element humà i 

participatiu el que volem destacar, per aquest motiu volem fer una especial menció a la franja 

de l’ Educació Secundària Obligatòria. 

 

La participació en associacions o entitats permet treballar  la noció de ciutadania, i  més  

especialment per a aquelles persones, que per la seva edat, encara no poden exercir-la 

mitjançant el vot com són els adolescents i els joves.  Participar és un dret, però participar 

també implica deures.  Ja que obliga a  arribar a acords a consensuar a entendre que sovint per 

construir quelcom col·lectiu  cal que tots i totes cedim. 

 Per tal de fer efectiu el dret a participar, es necessari que els/les més joves desenvolupin 

diferents tipus de competències, per exemple: Diàleg escolta i respecte; elaborar crítiques 

constructives,  acceptar ser qüestionat/da etc...  Aquestes competències formen part del procés 
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de formació de l’ individu per tal d’ esdevenir un ciutadà ciutadana, sovint són competències 

que tenen un pes molt important en l’ Educació no formal que és fa participant en associacions 

de lleure o de cultura popular. 

 

La nostra proposta d’intervenció gira entorn tres eixos : Saber, Sentir i fer  aquests tres eixos  

engloben els objectius que ens proposem treballar:  

Saber 

Objectius de tipus conceptual, que impliquen conèixer la cultura popular catalana, 

reconeixent-la en les seves diferents representacions festives. 

Sentir 

Objectius de tipus actitudinal, que impliquen valorar la cultura popular catalana, com un 

patrimoni cultural i el seus individus que enriqueix la vida de les persones.  

Fer 

Objectius d’acció, que impliquen  participar o tenir l’oportunitat de participar en les diferents 

activitats proposades. La cultura popular catalana com una forma de participació ciutadana. 

La possibilitat de poder viure en primera persona i conèixer de prop tota l’activitat i preparació 

que es genera arrel d’una activitat festiva popular per part dels centres educatius és una 

oportunitat excepcional ja que són activitats que es mostren a la ciutadania en format 

d’espectador i no de participant. 

Aquestes tres  eixos es concreten  en: 

� Elaborar una proposta didàctica amb materials i activitats que orienten i faciliten a 

professorat i alumnes la participació en el projecte. 

� Creació de materials per al desenvolupament de les visites. 

� Una proposta de dinamització del projecte. 

Aquest projecte cal que vagi de la mà de les entitats ja que conjuntament amb les escoles en 

són els agents actius , tenint un paper especialment rellevant en: 
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� La fase de preparació: analitzant i recollint el bagatge de cada colla i les activitats que ja 

estan duent a terme, realitzant les activitats prèvies a l’ aula. 

� La fase d’implementació: Amb activitats dinamitzades per un monitor i un membre de 

l’entitat. 

� Com a difusores del programa. 

03. CALENDARI 

Les escoles podran sol-licitar les activitats formatives a partir del 10 de gener del 2013 i la 

programació dels dies es farà dins de les necessitats de cada escola. 

Les activitats formatives es donaran per temes: 

MUSICA TRADICIONAL 

SARDANES 

CASTELLERS 

IMATGERIA FESTIVA 

EL MÓN DEL FOC 

 

» 04. AVALUACIÓ 

Tant les entitats de cultura con les escoles hauran de avaluar l’ activitat per tal de poder aplicar 

accions de millora. 

 

L’ Avaluació haurà de tenir diverses fases 

1 . Primera fase d’ avaluació de cada entitat o escola. 

L’ Avaluació de l’ entitat ha de permetre poder millorar aspectes de la  oferta a les escoles 

L’ Avaluació de les escoles ha de permetre poder proposar accions de millora a les entitats així 

com valorar la pròpia pràctica educativa 

2. Avaluació Compartida, establiment d’ accions de millora conjuntes. 

Fruit de les pròpies avaluacions caldrà que les escoles i les entitats comparteixin l’ avaluació 

que han realitzat per tal de poder establir accions conjuntes. 

L’ avaluació es realitzarà a partir de qüestionaris de satisfacció de les escoles envers l’ activitat, 

registres i reunions. 
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L’ espai de participació col·lectiva del projecte serà la comissió de cultura i una comissió del 

consell escolar del districte. 

 

 

 

 


