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1.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE TON I GUIDA 
 
1.1.- L’EQUIPAMENT 
 
El total de superfície construïda de l’edifici on s’ubica el Centre és de 800 m2, 
dels quals 600 estan distribuïts entre les 4 plantes que ocupa el Ton i Guida, 
amb entrada pel c. Romaní, i els 200 m2 restants a les 2 primeres plantes, que 
estan ocupats pel Kasal de Joves de Roquetes amb entrada pel c. Vidal i 
Guasch.   
 

 

A l’edifici podem trobar a més del 
vestíbul, que serveix com espai de 
trobada i  d’exposicions, diverses 
sales per fer cursos i activitats de 
petit format i reunions, una cuina 
preparada per acollir tallers per 
12/15 persones, una sala equipada 
amb 11 ordinadors connectats en 
xarxa amb accés a Internet i una 
sala equipada amb parquet i miralls.  

 
L’edifici disposa de lavabos a totes les plantes menys a la 5ena, i dutxes. 
També disposa d’un ascensor que facilita a les persones amb mobilitat reduïda,  
l’accessibilitat a tot l’edifici. 
 
Al Ton i Guida ens preocupa la sostenibilitat mediambiental del centre, tant pel 
que fa a la seva infraestructura com a la conscienciació i pràctiques 
ecològiques per part dels grups i persones que l’utilitzen. Aquesta tasca es veu 
facilitada, en gran mesura, per GRODEMA,  associació mediambiental que té la 
seu al Ton i Guida. En aquesta línia el 27 de novembre de 2008 el Ton i Guida 
va signar, juntament amb altres centres cívics i culturals de la ciutat, el 
compromís ciutadà per la sostenibilitat mediambiental.  
 
 
 
1.2.- EQUIP DE TREBALLADORS/ES 
 
L’equip tècnic està format per una tècnica auxiliar que assumeix bàsicament les 
funcions d’informació, consergeria i gestió dels espais, una dinamitzadora i un 
coordinador del Centre, tots ells  contractats a 35 hores setmanals.  
 
A l’octubre es va incorporar a l’equip per un període de sis mesos, una tècnica 
auxiliar de reforç a través d’un Pla d’ocupació emmarcat en el Pla de Barris-Eix 
Besòs.    
 

 Exposició al vestíbul del 
 Ton i Guida 
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S’han fet reunions de coordinació tots els dilluns i la seva funció ha estat la de 
portar a terme les decisions preses a les diferents comissions, gestionar 
l’aspecte tècnic del projecte i fer el seguiment. L’Equip ha fet reunions 
mensuals de coordinació amb els treballadors del Pla Comunitari per tal 
d’unificar i coordinar els dos projectes. 
 
Un dels objectius del Ton i Guida és el de participar activament en la dinàmica 
social i cultural del barri, motiu pel qual els treballadors contractats han 
participat a les comissions i grups de treball del barri (Com. Socioeducativa, 
Com. Inserció Laboral, grup motor d’acolliment a nous treballador del barri, 
grup motor de suport emocional a persones afectades per la crisi, Coordinadora 
Cultural de Nou Barris, Carnaval, Festa Major, Dia de la Pinya...). 
 
Per tal de millorar la rendibilitat de l’equipament, augmentar els serveis i les 
activitats en la franja de matins i garantir una millor atenció als serveis i 
activitats que utilitzen l’equipament al matí, persones voluntàries han assumit 
funcions de consergeria i informació.   
 
 
 
1.3.- HORARI DEL CENTRE 
 
L’horari d’obertura al públic en general ha estat de dilluns a divendres de 16 a 
22 h. 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h, el Ton i Guida s’ha obert per portar a terme 
les activitats programades en horari de matins. L’equipament s’ha obert també 
dissabtes i/o diumenges en funció de les activitats generades per la comissió 
de programació del centre o per les pròpies entitats. 
 
 
 
1.4.- ÒRGANS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ  
 
PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES. 
 
La Plataforma és una associació de la què formen part l’associació 
mediambiental GRODEMA, l’Associació de Veïns i veïnes de Roquetes, 
l’associació d’Antics Alumnes i mestres del Ton i Guida, el Comitè de Solidaritat 
amb Nicaragua, l’Associació Titellaire de Roquetes, la Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements de Nou Barris i l’Associació Roket Project.  
 
A més dels membres anteriors, que composen legalment la Plataforma, 
d’aquesta també en formen part com a membres col·laboradors, l’Associació de 
la Gent gran de Roquetes, 9 Barris Acull, l’Arxiu històric de Roquetes-Nou 
Barris, l’Ateneu Popular Nou Barris, la Parròquia Sta. Maria Magdalena, la 
Fundació Pare Manel i l’Associació Projectart.  
 
La plataforma gestiona, a més del Ton i Guida, el Pla Comunitari de Roquetes i 
altres projectes que es generen al barri. Per aquest i altres motius suposa un 
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marc idoni per tal d’integrar i articular el projecte del Ton i Guida dins d’una 
política cultural i associativa coherent a Roquetes que respongui a les 
necessitats i característiques del barri.  
 
La Junta de la Plataforma, de la qual en formen part cinc associacions del Ton i 
Guida (Xarxa d’Intercanvis, Antics alumnes, comitè de solidaritat amb 
Nicaragua, Associació Titellaire i Grodema), es reuneix els 2n i 4t dimecres de 
cada mes. Trimestralment es convoca una trobada amb tots els membres i 
col·laboradors de la Plataforma.  
 
 
CONSELL DE GRUPS DEL TON I GUIDA.  
 
Les associacions i grups han estat fonamentals al Ton i Guida des de la 
gènesis del projecte no només per ser-ne els impulsors, sinó pel volum 
d’activitat que generen a l’equipament. Per tal de formalitzar les trobades de 
coordinació dels grups, existeix el Consell de Grups. Aquest es reuneix, com a 
mínim, un parell de vegades a l’any. Una de les funcions principals d’aquest 
consell és debatre temes que afecten en el dia a dia del Ton i Guida per tal de 
consensuar normes i mecanismes de funcionament que facilitin un major i 
millor ús de l’equipament. Es fa una assemblea anual de grups al mes de juny. 
 
 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ.  
 
La participació en aquesta comissió ha augmentat significativament l’any 2015. 
De les tres persones de l’any anterior, actualment són set les que regularment, 
juntament amb la dinamitzadora i el coordinador, s’han reunit mensualment. La 
Comissió de programació és l’òrgan de participació encarregat del programa 
d’activitats del centre, que es fonamenta en els següents criteris: 

- Ser una eina de dinamització intercultural  
- Difondre la cultura catalana 
- Potenciar els diferents recursos culturals del barri 
- Donar a conèixer altres projectes del barri i de la zona 
- Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats i veïns i 

veïnes habituals  del Ton i Guida 
- Incorporar dones nouvingudes al barri en l’organització o la 

realització d’activitats de caràcter general.  
- Prendre part com a Centre Ton i Guida en les activitats culturals i 

festes del barri i fomentar la participació del major nombre possible 
de grups i associacions. 
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COMISSIÓ D’ELABORACIÓ PROJECTE TON I GUIDA 2017-2019 
 
Amb motiu de la finalització del contracte amb l’Ajuntament per la gestió del 
Ton i Guida, s’ha creat una comissió per debatre i consensuar el projecte per 
als propers anys. Resultat del treball d’aquest grup format per una trentena de 
persones que van mostrar disposició a formar-ne part  s’han dissenyat les línies 
mestres del nou projecte, que es marca com a un dels seus objectius principals 
la dinamització cultural del barri de Roquetes.    
 
 
 
COMISSIÓ DELS DIVENDRES DEL TON I GUIDA.  
 

 
Dv.. al TiG, concert de manxes diatòniques, 22 de gener de 2016 
 
Els divendres del Toni Guida consisteix en un programa d’espectacles de petit 
format que, per norma general, es porta a terme al vestíbul del centre el 2n i el 
4t divendres de cada mes. Existeix un grup de persones que, coordinadament 
amb la comissió de programació i amb el suport de l’equip tècnic, són els 
responsables de portar a terme l’activitat. La seva participació és dóna en tots 
aspectes: recerca, estudi i selecció de propostes a programar, control del 
pressupost d’aquesta activitat, adequació de l’espai, etc. Aquesta comissió ha 
comptat amb la participació regular de 4-5 persones.   
 
 
L’ASSEMBLEA GENERAL. 
 
Anomenem com a assemblea a les trobades obertes en  què poden participar 
tots els usuaris/es del Ton i Guida i els membres dels col·lectius que en formen 
part. L’any 2016 se n’ha fet una el 9 d’octubre, en la què es va donar especial 
importància als grups del centre. En aquesta assemblea de grups van participar  
17 grups ubicats al Ton i Guida i van assistir una seixantena de persones amb 
un grau de participació i implicació força alt.  
 
A final d’any es farà l’assemblea en la qual es rendiran comptes de la gestió, es 
valorarà l’any, i es faran propostes per la millora del projecte.  
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COL·LABORADORS I COL·LABORADORES DEL TON I GUIDA 
 
Hi ha una vuitantena de persones que, col·laboren assíduament en tasques 
que faciliten i milloren tant la gestió com la realització de les activitats. Aquestes 
persones estan agrupades segons el tipus de servei per al què s’ofereixen: 
comissió de tècnics, Seguiment fotogràfic, manteniment de l’equipament i 
petites reparacions, repartiment de difusió, consergeria als matins, costura, 
suport a activitats, feines puntuals, comptabilitat, participació en reunions i 
coordinacions de barri i voluntariat en general.  
 
El grau d’implicació i participació d’aquestes persones varia en funció de les 
necessitats del propi projecte i de la seva disponibilitat, però independentment 
del grau en el que participin, fa que es sentin vinculades al Ton i Guida i suposa 
una base social activa i implicada en el bon funcionament del projecte.     
 
 
LES REUNIONS PRÒPIES DE GRUPS I ENTITATS 
 
Aquests espais de participació són els que cada entitat i grup té previst en la 
seva pròpia dinàmica i, per tant, no és objecte de revisió en la present 
memòria. Valorem però, que les facilitats estructurals i materials de 
l’equipament afavoreixen molt la dinàmica de treball i articulació de la  
producció cultural i participativa de cada entitat.  
 
 
2.- ASSOCIACIONS I GRUPS RESIDENTS AL TON I GUIDA 
 
Les associacions i grups que trobem actualment a l’equipament són: 
 

• Xarxa d’Intercanvi de Coneixements. 
Informació: dilluns, dimarts i dijous de 17h a 20h al Ton i Guida 
Dia de trobada del grup de coordinació: divendres cada 15 dies de 18 a 
20 h  
Web: www.xarxaintercanvidenoubarris.blogspot.com 
A/e: xic.9.barris@hotmail.com 

 
• Comitè de solidaritat amb Nicaragua  

Agermanament Nou Barris-Boris Vega (Estelí-Nicaragua)  
Dia de trobada: dilluns de 20 a 21h cada 15 dies al Ton i Guida 
Web: www.noubarrisborisvega.cu.cc 
A/e: csnicaragua@hotmail.com 

 
 

• Associació Mediambiental Grodema 
Dia de trobada: dimarts de 20h a 22h al Ton i Guida  
Web: www.grodema.net 
A/e: grodema@terra.es 
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• Associació Titellaire de Roquetes 

Dia de trobada: 1er dilluns de mes a les 20h  a 21h al Ton i Guida 
Web: www.titellada.cat 
A/e: titellada@gmail.com 
 

• Cia. de titelles El racó del gat  
Dia de trobada: dijous de 18 a 20 h 
 

• Revista Talaiot 
Dia de trobada: 2n i 4t divendres de 18 a 19:30h al Ton i Guida 
Web: www.talaiot..cu.cc 
A/e: talaiot@laposte.net 

 
• Associació d’Antics Alumnes i mestres de l’Escola Ton i Guida 

 
• Té literari  

Dia de trobada: dilluns de 17 a 18,30 h. 
 
• Grup de teatre OTNI 
Dia de trobada: dijous de 19,30 a 21,30 h 

 
• Grup de teatre Eclipse 
Dia de trobada: dijous de 19 a 20,30 h 

 
• Coral del Ton i Guida  
Dia de trobada: dilluns de 20 a 22 h. 

 
• Grup de Salsa Casino   
Dia de trobada: dijous de 20 a 22 h. 

 
• Grup de Ioga 
Dia de trobada: dilluns i dimecres de 20.30 a 21.30 h. 
 
• Grup de Dansa del Ventre 
Dia de trobada: dijous de 17 a 19 h 

 
• Grup de Pintura 9B 
Dia de trobada: dimarts de 18.30 a 20.30 h 

 
• Grup de Balls en Línea 
Dia de trobada: dilluns de 20 a 21,30 h 
 
• Grup Foto Roquetes 
Dia de trobada: 1r dilluns de mes de 20 a 21.30 h 

 Grupfotoroquetes.blogspot.com 
 

• Grup Locas por el baile 
Dia de trobada: Dimarts de 20 a 22 h 
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A més d’aquests grups n’existeixen d’altres de caràcter més informal o que 
funcionen esporàdicament. Són grups o comissions que es formen per 
organitzar, donar suport i/o portar a terme una activitat concreta. Exemples 
d’aquest tipus de grups són la comissió de dones, la comissió d’homes, i els  
grups d’intercanvi de coneixements.  
 
 

 
Les dones mestres de la República. Xerrada en el marc de la Setmana de la dona organitzada per la 
Comissió de dones del Ton i Guida. 7 de març de 2016 
 
 
 
3.- MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 
En funció de qui les organitza, diferenciem les activitats del Ton i Guida en dos 
tipus: 

4.1- Activitats pròpies del Ton i Guida i d’entitats amb seu a  
       l’equipament 
4.2- Projectes, serveis i entitats externes que fan ús del Ton i Guida 
 

 
3.1.- Activitats pròpies del Ton i Guida i nombre de participants1 
 
Aquest tipus d’activitats són les programades amb caràcter generalista pel 
centre i formen el programa d’activitats pròpies del Ton i Guida. Les 
classifiquem segons el tipus en: pel·lícules i audiovisuals, concerts i 

                                                 
1 Veure annex 1 de la memòria 
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espectacles, xerrades, exposicions, tallers, literàries, les de caràcter relacional i 
de celebració i les pròpies de les associacions.  
 
 
Les entitats residents al Ton i Guida, a part de tenir a l’equipament l’espai de 
trobada i desenvolupar la seva activitat ordinària i organitzativa (reunions de 
junta, assemblees, etc), també porten a terme al si de l’equipament algunes de 
les seves activitats. Les associacions i col·lectius es beneficien del suport en 
recursos humans, infraestructurals i organitzatius dels que disposa el centre.  
Aquesta memòria només reflexa les activitats en les quals el Ton i Guida es 
coorganitzador. 
 
De totes les entitats amb seu al Ton i Guida cal destacar tant pel volum de 
persones com pel d’activitats que porta a terme, la Xarxa d’intercanvi de 
Coneixements de Nou Barris. Aquesta associació ha aglutinat a 393 persones 
al voltant dels 44 tallers d’intercanvi que han fet periòdicament durant tot l’any. 
Cada dia s’han fet una mitjana d’11 tallers d’intercanvi. La Xarxa ha fet una 
utilització del 35,4% sobre el total dels espais de l’equipament a les tardes i el 
72,9% respecte a l’ús que han fet el conjunt d’associacions del centre.  
 
Les activitats pròpies d’associacions que es contemplen en aquesta memòria 
són les organitzades per les associacions en les quals el Ton i Guida ha 
participat com a coorganitzador o de forma destacada. 
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Activitats de l’1 de gener al 5 de novembre  de 2016 
 
Mitjana diària d’usuaris que han utilitzat l’equipament: 350 
Col·laboradors habituals: 80 
 
 

    
Núm.  

d’activitats 
Núm. de  

participants
Mitjana de  

participants 
Activitats culturals 84 15.665 186,49 
Tallers2 28 439 15,67 
                     TOTAL 112 16.104 143,8 

 
 
ACTIVITATS SEGONS EL TIPUS I NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

 
(1) Publicació de 2 númerosde la revista Talaiot.Tirada 1.000 exemplars/número.  
(2) Les activitats de La Titellada es comptabilitza com 1 activitat. 
(3) No es comptabilitzen els 44 intercanvis organitzats per la Xarxa de Coneixements en els 
quals han participat 306 persones. 

                                                 
2 No es comptabilitzen els 44 intercanvis organitzats pes la Xarxa de Coneixements en els quals han 
participat 306 persones que han fet 393 inscripcions. 

 Núm. 
d’activitats 

Núm. de 
Participants 

Mitjana de 
participants 

 
Pel·lícules, audiovisuals i xerrades 17 625 36,8
 
Concert i espectacles 12 716 59,7
 
Exposicions 12 8.400 700,0
Relacionals, de celebració i cohesió de 
grups 7 1.369 195,6
 
Literàries (1) 2 2.000 1000,0
 
Sortides culturals 24 428 17,8
Participació al cicle anual d’activitats al 
barri i col·laboració amb entitats 4 435 108,8
 
Activitats organitzades per les entitats (2) 6 1.692 282,0
 
Tallers (3) 28 439 15,7

TOTAL 112 16.104 143,8
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Tipus d'activitats

Pel·lícules, 
audiovisuals i 

xerrades
15%

Concerts i 
espectacles

11%

Exposicions
11%

Relacionals, de 
celebració i cohesió 

de grups
6%

Literàries 
2%Sortides culturals

21%

Participació al cicle 
anual d'activitats al 

barri
4%

Activitats pròpies de 
les entitats

5%

Tallers
25%

Pel·lícules, audiovisuals i xerrades

Concerts i espectacles

Exposicions

Relacionals, de celebració i
cohesió de grups

Literàries 

Sortides culturals

Participació al cicle anual
d'activitats al barri
Activitats pròpies de les entitats

Tallers

 
 
 

Participants a les activitats
Pel·lícules, 

audiovisuals i 
xerrades

4%

Concert i 
espectacles

4%

Exposicions
51%

Relacionals, de 
celebració i cohesió 

de grups
9%

Literàries
12%

Sortides culturals
3%

Participació al cicle 
anual d'activitats al 

barri
3%

Activitats pròpies de 
les entitats

11% Tallers
3% Pel·lícules, audiovisuals i xerrades

Concert i espectacles

Exposicions

Relacionals, de celebració i
cohesió de grups

Literàries

Sortides culturals

Participació al cicle anual
d'activitats al barri
Activitats pròpies de les entitats

Tallers
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3.2- Participació en l’organització de les activitats 
 
 
Percentatge de participació en les activitats 
 
Total de grups participants en l’organització de les 
activitats 45 

Mitjana de grups participants per activitat 1,9 
Activitats en les quals ha participat organitzant-les 1 
o més grups 58 69,05%

Activitats en les quals no ha participat organitzant-
les cap grup però si persones a títol individual 19 22,62%

Activitats en les quals no ha participat en 
l’organització cap grup ni persona a títol individual 7 8,33%

 
 
 
Nombre de persones participants 
  
Número total d’activitats 112
Núm. de persones participants en l’organització d’activitats 451
Mitjana de participants en l’organització d’activitats 5,37
 
 
GRUPS QUE HAN PARTICIPAT EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

Col·lectius participants en l’organització d’alguna activitat  Núm. 
d'activitats 

% 
participació

Grup Foto Roquetes 26 30,95%
Xarxa d'intercanvi de Coneixement de Nou Barris 16 19,05%
Comissió tècnics 11 13,10%
Comissió dels divendres al Ton i Guida 9 10,71%
Comissió de dones  8 9,52%
Revista Talaiot 4 4,76%
Grup Cultural de Roquetes  4 4,76%
Grup decoració del Ton i Guida 3 3,57%
Comissió 10è aniversari 3 3,57%
Com. De Festa Major de Roquetes  3 3,57%
PIAD Nou Barris 2 2,38%
Grup de Te literari 2 2,38%
Associació Envers la Discapacitat de Nou Barris (ASENDI) 2 2,38%
Biblioteca Les Roquetes 2 2,38%
Metges del món 2 2,38%
GRODEMA 2 2,38%
Veïns i veïnes del c. Garigliano 2 2,38%
Grup de teatre Eclipse 2 2,38%
Comissió Zoom Roquetes  2 2,38%
Casal de Joves Palau Alós 1 1,19%
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Comitè de solidaritat amb Nicaragua 1 1,19%
Casal de la gent gran de Roquetes 1 1,19%
Grup de pintura Nou Barris 1 0,54%
Comissió d'homes 1 1,19%
Plataforma Som Grans 1 1,19%
IE Turó de Roquetes 1 1,19%
Associació Date cuenta 1 1,19%
Corrillo flamenco de Prospe  1 1,19%
Teatre de Ciutat Meridiana Punto i seguido 1 1,19%
La Xixa teatre 1 1,19%
Grup de teatre OTNI 1 1,19%
Xarxa Barcelona antirrumors 1 1,19%
Ass. De comerciants de Roquetes 1 1,19%
Associació titellaire de Roquetes  1 1,19%
Foto estudi claret 1 1,19%
Cor DesaCORd 1 1,19%
Veïns i veïnes del c. Romaní 1 1,19%
Associació Cultural Gallega AGARIMOS 1 1,19%
Bar Los hermanos 1 1,19%
Black Rosas 1 1,19%
Marea pensionista 1 1,19%
AFEM Nou Barris (Ass. Familiares Enfermos Mentales) 1 1,19%
Alcuscus 1 1,19%
Associació Munt de Mots 1 1,19%
FORCAT (foment de la rumba catalana) 1 1,19%
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3.3.- Projectes, serveis i entitats externes que han fet ús del Ton i Guida 
 
El Ton i Guida és un referent al barri en el qual, entitats, grups i veïns troben un 
espai pròxim al que poder recórrer i del que poder fer ús per portar a terme 
activitats i serveis d’interès per als veïns i veïnes de Roquetes. El fet de 
comptar amb unes instal·lacions dignes i la voluntat per part dels òrgans de 
gestió del centre de que aquest estigui al servei d’associacions, grups i 
projectes d’utilitat pública, ha fet que el Ton i Guida es consolidi al barri com un 
espai proper i accessible als ciutadans. 
 
A les tardes, quan l’equipament resta obert al públic en general, aquest s’ha 
omplert d’activitat, essent força habitual no poder donar resposta a algunes 
demandes d’utilització de l’espai per tenir-los tots ocupats. És per aquest motiu 
que, sempre que ha estat possible, s`ha cedit l’espai en horari de matins i 
migdia. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de persones 
voluntàries, la bona disposició de les persones que han fet ús i l’adaptació dels 
horaris de l’equip de treballadors del centre.  
 
Als matins, com en anys anteriors, l’espai del Ton i Guida ha acollit formació en 
temes d’inserció laboral portada a terme pel Servei d’Ocupació del districte i pel 
programa Treball als Barris, de Barcelona Activa. Aquest any hem acollit també 
a l’equip del Pla Comunitari de Roquetes, al projecte Tastet d’oficis i a l’equip 
de treball al barri de Barcelona Activa, tots ells ubicats normalment al local de 
l’AVV de Roquetes i que amb motiu de les obres en aquest local es van 
instal·lar al Ton i Guida. 
 
Les d’hores d’ocupació al matí per part de Barcelona Activa ha estat de 580, 
suposant el 29,50 % respecte a la resta d’activitat dels matins, que ha estat en 
total de 1.966 hores, de les quals un altre 63,8 %, dels espais, han  estat 
utilitzats per diferents col·lectius, grups i en ocasions persones individuals per 
fer assajos, reunions o altre tipus d’activitats socials o culturals.  
 
 
Ús del Ton i Guida per part d’entitats externes 
  

QUI N’HA FET ÚS 
 

TIPUS D’ACTIVITAT PER A LES QUE S'HA 
UTILITZAT EL TON I GUIDA 

Barcelona Activa 
 

Classes de Formació Ocupacional i Plans 
d’Ocupació. Orientació i tutories. Ubicació 
temporal de l’equip de treball als barris. 

Associació Cofee Woman Reunions de l’associació per organitzar activitats 
per a dones. 

AVV de Roquetes Reunions durant el període d’obres al seu local. 

Grups, associacions i 
persones del barri 

Reunions. Assaig de teatre, de ball i de música. 
Rodatge de curtmetratges. 

Pla Comunitari de 
Roquetes 

Ubicació temporal. Trobades veïnals i reunions. 

Projecte Shere Rom 
Associació Nakeramos 

Reforç escolar a nens i joves gitanos. 

Comerciants  Classes d’ informàtica. 



 
Memòria 2016 (de l’1de gener al 5 de novembre)                               Gestió: Plataforma d’Entitats de Roquetes 

 
               

16

Projecte d’inserció laboral 
per joves Tastet d’oficis 

Formació en noves tecnologies per a la inserció 
laboral. Ubicació temporal durant el període 
d’obres al local de l’AVV. 

Projecte Franja Tallers i activitats d’estiu adreçades a joves de 13 
a 15 anys. 

Xarxa de Casals de Barri 
de Barcelona 

Trobades de la xarxa. 

Casal de Joves de 
Roquetes 

Cursos de monitors. 

Pla Comunitari de Verdum Jornada Escolar Verdum. 

Universitat de Barcelona Grup d’investigació sobre alimentació. 

Equip d’enquestadors de 
l’ajuntament de Barcelona 

Enquestes a usuaris sobre condicions de vida 
dels usuaris de Serveis Socials. 

Escola de Circ Rogelio 
Rivel 

Classes del Mòdul formatiu de professionalització.  

Associación voluntariado 
Marruecos 

Sessions informatives sobre la tasca de 
l’associació i la seva campanya d’estiu de 
cooperació al Marroc 

Espai de la vida 
quotidiana 

Grup de suport psicològic adreçat a persones en 
situacions diverses. 

 
 
 
3.4.- Activitats de dinamització al barri 
 
Considerem activitats de dinamització les programades per la Comissió de 
Programació que es porten a terme fora de l’equipament.  
 
En aquest tipus d’activitats és habitual que participin molt activament les 
entitats i grups del Ton i Guida i, a banda del paper de difusió i promoció del 
centre i de la seva activitat, pretenen jugar un paper important en la 
dinamització i oferta sociocultural de Roquetes. Pensem que el Ton i Guida ha 
de seguir augmentant la seva presència al barri participant activament i essent 
un agent dinamitzador i activador de la cultura a Roquetes. És en aquesta línia 
que estem treballant en el disseny del projecte per als propers anys.  
 
El Ton i Guida i associacions del centre, participem a la comissió organitzadora 
del programa d’activitats del cicle festiu del barri. 
 
 
ACTIVITATS  DE DINAMITZACIÓ AL 
BARRI 
 

DATA LLOC 

Participació a la Rua de Carnaval 2 de febrer Barri de Roquetes i Rua Via 
Júlia 

Teatro Eclipse presenta, El que rie el 
último se casa 6 de març Teatre de la residència de 

Trinitat nova 
Cinefòrum del la Setmana de la dona: 
Clara Campoamor, la mujer olvidada 8 de març Biblioteca Les Roquetes 

Berenar de Senyors de la Setmana de 
la dona 11 de març Casal de la Gent Gran de 

Roquetes 
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Acte inaugural 10è aniversari del TiG 
amb el concert d’Alcuscus 8 d’abril Plaça del Titellaires 

Diada d’activitat de celebració 10è 
aniversari del Ton i Guida 28 de maig C. Romaní 

Grup de teatre Te Literari estrena, El 
reencuentro 10 de juny Biblioteca Les Roquetes 

Havaneres de Festa Major 13 de juny C. Garigliano 

Activitats infantils de Festa Major 15 de juny C. Garigliano 

Actuacions en commemoració del 80è 
aniversari de l’assassinat de Federico 
Garcia Lorca  

16 de juny Plaça dels Titellaires 

Sopar de carrer de Festa Major 17de juny C. Romaní 

Música tradicional gallega amb 
Agarimos de Badalona 7 de juliol Plaça dels Titellaires 

Suport a La Titellada 2014 Del 26 al 
30 de set. Barri de Roquetes 

Participació a la 36ena La Cultura va de 
Festa 9 d’octubre Parc de La Guineueta 

Dinamització al carrer Castanyada Del 24 al 
28 d’oct. Voltants del Ton i Guida 

 
 
 
4.- UTILITZACIÓ D’ESPAIS  
 
La utilització del Ton i Guida als matins es veu limitada per la dificultat de cobrir 
presencialment, amb les tres persones contractades, tota la franja horària de 
matins i tardes. Aquesta limitació s’ha cobert, com en anys anteriors, adaptant 
horaris del personal contractat, amb el voluntariat de persones de les 
associacions que en formen part del Ton i Guida i amb la bona voluntat i 
compromís dels responsables dels serveis i grups que han utilitzat 
autònomament l’espai. Malgrat les limitacions de personal, l’equipament manté 
activitat diària tots els matins de dilluns a dijous, destacant l’ús per part de 
projectes ocupacionals de Barcelona Activa. El percentatge d’ocupació als 
matins ha estat del 23,60% respecte a la disponibilitat total dels espais. 
 
A la tarda la major ocupació de l’equipament s’ha donat entre les 17 i les 21 h. 
En aquesta franja la demanda d’espai es veu sobrepassada, no poden donar 
resposta a força demandes. L‘horari amb més disponibilitat d’espais és des que 
s’obre a les 16 h fins cap a les 17,30 h. El percentatge total d’ocupació de les 
tardes ha estat del 58,16%3, però cal considerar que aquest es veu 

                                                 
3 Veure detall a l’annex 2: Ocupació activitat tardes 
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notablement reduït per la més baixa ocupació de l’equipament a primera hora 
de la tarda (de 16 a 17 h) i l’ultima de la nit (de 21 a 22 h).   
 

   
Vestíbul. Espai de trobada i d’informació            Alfabetització a la sala Merli 
      

    
Sala gran. Gimnàstica de manteniment               Sala d’informàtica. Intercanvi de la XIC                  
      
  
 
4.1.- Hores d’ús dels espais segons qui els ha utilitzat  
 
4.1.1.- Matins de l’1 de gener al 5 de novembre (de 9 a 16 h.) 
 
 
Hores d’ús dels espais 
segons qui els ha hutilitzat 1er trimestre 2on 

trimestre
3er 
trimestre TOTAL % d'ocupació

Projectes Inserció Laboral 301 180 99 580 29,50%
Entitats TIG 94 70 30 194 9,87%
Reunions tècniques i de 
coordinació 48 51 32 131 6,66%
GRUPS i persones externes 538 480 43 1061 53,97%

TOTAL HORES ÚS ESPAIS MATINS 981 781 204 1966 100,00%
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 



 
Memòria 2016 (de l’1de gener al 5 de novembre)                               Gestió: Plataforma d’Entitats de Roquetes 

 
               

19

 
 

Hores d'ús als matins al TiG

30%

10%
7%

53%

Projectes Inserció Laboral

Entitats TIG

Reunions tècniques i de
coordinació

GRUPS i persones externes

 
 
 
4.1.2.-Tardes de l'1 de gener al 5 de novembre (de 16 a 22 h)  
 
 
 Hores d’ús dels 
espais segons qui els 
ha utilitzat 

1r trimestre 
016  
Gen.-febr.-
març 

2n 
trimestre 
016 Abr.-
maig-juny 

3r trimestre 01
Jul.-ag.set. 

Octubre 
016 

TOTAL 
2016 

% del total 
d'ocupació 

Tallers Ton i Guida 99 127 10 27 263 5,2%
Gestió i reunions de 
Coordinació 414 417 268 116 1215 19,0%
Activ. de programació TiG 33 63 5 3 104 1,6%
Acollida i serv. Informació 378 375 258 114 1125 17,6%
Antics alumnes 2 1 0 0 3 0,0%
GRODEMA 12 135 4 8 159 2,5%
Ass. Titellaire 9 15 41 3 68 1,1%
Comitè Nicaragua 9 10 6 3 28 0,4%
El Racó del Gat 18 28 3 9 58 0,9%
Grup de ball en línea 10 13 12 6 41 0,6%
Grup dansa del ventre 10 6 0 4 20 0,3%
Grup de pintura Nou 
Barris 35 26 12 8 81 1,3%
Grup salsa casino 17 24 8 3 52 0,8%
Grup de teatre OTNI 22 16 8 8 54 0,8%
Grup de teatre Te Literari 17 0 0 0 17 0,3%
Coral Ton i Guida 22 26 12 8 68 1,1%
Revista Talaiot 7 2 3 0 12 0,2%
Te Literari 27 33 12 12 84 1,3%
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Xarxa d'intercanvis 872 925 166 296 2259 35,4%
Grup Foto Roquetes 7 8 3 2 20 0,3%
Ioga Aurora 19 34 12 8 73 1,1%
Grup decoració 38 7 0 14 59 0,9%
Projecte Franja i joves 23 3 0 0 26 0,4%
Pla Comunitari 202 57 0 0 259 4,1%
Grups i persones externes 107 103 12 16 238 3,7%

Total hores d'ús 2409 2454 855 668 6386 100,0%
 
 
 
 

  

1r trimestre 
016  
Gen.-febr.-
març 

2n 
trimestre 
016 Abr.-
maig-juny 

3r trimestre 
016 Jul.-
ag.set. 

Octubre 
016 

TOTAL 
2016 

% del total 
d'ocupació

Centre Ton i Guida 962 989 541 274 2766 43,3%
Entitats del Ton i Guida 1115 1302 302 378 3097 48,5%
Ús d'entitats externes  332 163 12 16 523 8,2%

Total hores d'ús 2409 2454 855 668 6386 100,0%
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Hores d’ús per part de les entitats 
 
L’associació que més ha utilitzat els espais de l’equipament ha estat la Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixements. El 72,9 % respecte a l’ús que han fet les altres entitats 
del Centre, i el 35,4 % respecte al total d’ús que s’ha fet a les tardes. Aquest major ús es 
correspon amb el major volum d’activitat diària que aquesta associació porta a terme al 
Ton i Guida. 
 
 

Hores d'ús per part de les entitats a les tardes
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4.2.- Utilització d’espais externs al Ton i Guida 
 
El fet de no disposar d’espai suficient al propi equipament per donar resposta a algunes 
demandes per portar a terme activitats, a causa de l’alt índex d’ocupació a les tardes, 
ens va portar a utilitzar altres espais del barri. Aquest any hem seguit treballant en 
aquesta línia i s’han seguit generant activitats al Ton i Guida que s’han portat a terme en 
altres espais de Roquetes. A més d’algunes places i carrers on s’han fet algunes 
activitats, El Casal de la Gent Gran, l’Associació de Veïns, l’auditori de l’Institut Escola 
Turó de Les Roquetes i la biblioteca del barri, han estat utilitzats  periòdicament al llarg 
de tot l’any per grups del Ton i Guida, i puntualment per fer activitats programades des 
de la comissió de programació del Ton i Guida.       
 
 
 Hores d’ocupació d’espais 
externs 

1ER 
TRIM 

20N 
TRIM 

3ER 
TRIM 

Octubre 
2016 TOTAL 

%  
ocupació

CENTRE TON I GUIDA 6 23 3 0 32 18,1%
ENTITATS DEL TON I GUIDA 54 51 8 32 145 81,9%

TOTAL 60 74 11 32 177 100,0%
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HORES D'OCUPACIÓ D'ESPAIS EXTERNS

32

145

CENTRE TON I GUIDA

ENTITATS DEL TON I GUIDA

 
 
 

    
                                        Actuació d’Agarimos Badalona a la Pl. dels Titellaires 

 

   
                                    Sopar de Festa Major al c. Romaní                                                                                        


