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1.- ANTECEDENTS 
 
El projecte Ton i Guida va néixer l’any 1993, quan les entitats del barri, 
encapçalades per l’Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes es van plantejar 
reivindicar com a centre cultural i associatiu, l’edifici ocupat per l’escola Ton i 
Guida, que s’havia de fusionar amb l’escola Pla de Fornells, al carrer Nou 
Barris. Aquest fet es va produir al setembre del 1994. 
 
Traslladada l’escola i restant ja buit l’edifici, les entitats van negociar amb el 
Districte de Nou Barris la cessió dels locals com a lloc de reunió i activitat de 
les associacions i entitats del barri. Al cap d’uns mesos l’ajuntament dóna les 
claus, el permís per portar a terme activitats i es continua fent càrrec del 
pagament de l’aigua i el llum. 
 
El local necessitava rehabilitar-se i adaptar-se a fons per a la nova funció. Les 
entitats van formar una coordinadora i es comença a treballar en un futur 
projecte alhora que s’utilitza com a lloc de reunions, tallers, xarxa d’intercanvi 
de coneixements, magatzem del comitè de solidaritat amb Nicaragua… 
 
L’any 1998 el Districte en fa una remodelació parcial i trasllada la seu del Kasal 
de Joves a les dues plantes inferiors de l’edifici, amb entrada pel carrer Vidal i 
Guasch. El Kasal fins aleshores estava ubicat als baixos llogats per 
l’Ajuntament al núm. 7 del carrer Vidal i Guasch.  
 
Durant vuit anys s’utilitzà l’espai en condicions precàries i sense cap tipus de 
subvenció global. Per fi, l’any 2002, es signa com a Plataforma d’entitats de 
Roquetes el projecte de rehabilitació del Ton i Guida com a casal de barri. 
Durant aquests anys es va definint el projecte d’autogestió que es presenta en 
una primera fase l’any 2000 i en una segona actualitzat al 2002. 
 
Des d’aquell moment, la Plataforma participa en la elaboració i seguiment del 
projecte  que l’Ajuntament encarrega a l’arquitecte Ramon Casanova. 
 
Al gener de 2006 comença el 
procés de traspàs de l’activitat 
del centre cívic Via Favència al 
nou Centre Cultural Ton i Guida, 
on també es realitzaven les 
activitats  generades per les 
entitats, donant-se així una forma 
de cogestió ajuntament/iniciativa 
ciutadana. El 14 de maig de 2006 
s’inaugurà oficialment el centre, 
aquest va ser un any de transició 
que donà pas l’any 2007 a la 
gestió del centre per part de la 
Plataforma d’Entitats de Roquetes. 14 de maig de 2006: Inauguració del nou Ton i Guida 
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La gestió del Ton i Guida per part de les pròpies associacions era una fita que 
aquestes havien reivindicat des d’un primer moment.  
 
L’any 2008, segon any de gestió per part de la Plataforma d’Entitats, el Ton i 
Guida ja s’havia consolidat al bari com a centre d’activitats i com a referent 
cultural i social, jugant un paper important com espai de convivència i de relació 
associativa i veïnal.  
 

 
 Celebració del 5è aniversari de la inauguració del Centre Ton i Guida. 

 Lip Dup, 6 de juny 2011  
 
Els últims anys hem intensificat especialment el treball per augmentar la 
coordinació amb les  associacions amb seu al Ton i Guida per tal d’aconseguir 
incorporar-les al projecte comú a partir de les pròpies activitats i augmentar la 
seva implicació i participació al projecte de centre. Una línea d’actuació que 
també s’ha vist reforçada els últims anys, ha estat la major implicació i 
participació del Ton i Guida en la dinàmica social i cultural del barri, participant 
regularment a les diferents comissions del Pla Comunitari i augmentat 
significativament respecte als anys anteriors, la participació al calendari festiu. 
Per al Ton i Guida, a més del treball en xarxa amb el territori més proper, també 
és important ser-hi present en xarxes i plataformes de la ciutat que treballen al 
voltant de temes socials i culturals que estan en consonància amb la línia 
ideològica del projecte. Resultat d’aquest interès és la signatura del compromís 
ciutadà per la sostenibilitat mediambiental i de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona lliure de violència vers les dones. 
 
Es forma part, entre altres, de la Xarxa BCN Antirrumors i de la Plataforma de 
gestió ciutadana (formada per associacions gestores d’equipaments públics).  
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2.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE TON I GUIDA 
 
2.1.- 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 i amb accés a 
Internet i una sala 
equipada amb parquet i 
miralls. L’edifici disposa de lavabos a totes les  

     Vestíbul del Ton i Guida 

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 te 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, posant en marxa l’últim 
trimestre d’aquest any el projecte d’ambientalització del centre. 
 
2.2.- EQUIP DE TREBALLADORS/ES 
 
A partir de gener de l’any passat l’equip tècnic va quedar 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.  
 
Donada la creixent activitat al Centre, des de la Plataforma d’Entitats de 
Roquetes, els últims anys es ve manifestant la necessitat de contractar un/a 
tècnic/a auxiliar per garantir als matins una millor atenció als serveis i activitats 
que utilitzen l’equipament i un servei bàsic d’informació als veïns del barri. Per 
imperatius pressupostaris encara no s’ha pogut contractar aquesta figura, 
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havent-se d’assumir, en la mesura del possible, aquestes funcions amb 
personal voluntari i amb l’animadora i el coordinador. Seguim pensant, però, 
que la incorporació d’un tècnic auxiliar que cobreixi la franja de matins és del tot 
necessari per garantir la qualitat del servei, millorar la rendibilitat de 
l’equipament i augmentar els serveis i les activitats en la franja de matins. 
 
Aquest any hem comptat amb la col·laboració d’una estudiant del Grau 
Superior d’Animació Sociocultural de l’IES Salvador Seguí que ha portat a 
terme les pràctiques de final de grau de maig a juny.  
 
2.3.- 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 dijous 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 
alguns dissabtes i/o diumenges en funció de les activitats generades per la 
comissió de programació del centre o per les pròpies entitats. 
 
2.4.- ÒRGANS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I DE GESTIÓ  
 
LA PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES. Formada per l’associació 
mediambiental GRODEMA, l’Associació de Veïns de Roquetes, l’associació 
d’Antics Alumnes i mestres del Ton i Guida, l’Associació de solidaritat amb 
Nicaragua, la Xarxa d’intercanvi de coneixements de Nou Barris, i l’associació 
Roket Project. La Plataforma és l’entitat que gestiona l’equipament. S’ha reunit 
quinzenalment als locals del carrer Cantera i és l’òrgan màxim a l’hora de 
prendre  decisions en aspectes polítics i de caràcter general de la gestió. És a 
través de La Plataforma que s’articula una política cultural i associativa 
coherent amb el Pla Comunitari de Roquetes (projecte que també gestiona) i 
les necessitats del barri.  

 
LA COORDINADORA DEL TON I GUIDA. Formada per les 9 entitats ubicades 
a l’edifici del Ton i Guida, el coordinador i la dinamitzadora del Centre. És 
l’òrgan de coordinació i de gestió del dia a dia i de les qüestions més pràctiques 
del centre i s’ha reunit els 1r i 3r dimecres de cada mes i. 1 vegada al mes s’ha 
fet una reunió de coordinació amb el grup motor del Pla Comunitari de 
Roquetes per tal d’unificar criteris, complementar accions i fer el seguiment 
conjunt dels temes que afecten a tots dos projectes. L’any 2012 han participat 
regularment a les reunions 5 entitats.  
 
LA COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ. L’any 2012 ha estat formada regularment 
per cinc persones voluntàries, la dinamitzadora i el coordinador. S’ha reunit 
mensualment i ha estat l’òrgan de participació que s’ha encarregat del 
programa d’activitats del centre, que s’ha fonamentat 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 
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- Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats del Ton i 
Guida  

- Prendre part de les activitats culturals i festes del barri 
 
LA COMISSIÓ DELS DIVENDRES DEL TON I GUIDA 
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,  són els responsables de portar a terme 
l’activitat. La seva participació és dona en tots els 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 de les 
activitats del Ton i Guida i els 
membres dels col·lectius que en 
formen part. L’any 2012 es van fer 
dues assemblees, la de final de curs 
al  juny i la de final d’any al 
desembre, que van servir per 
valorar i fer propostes per la millora 
del projecte. Van assistir una 
mitjana d’una setantena de 
persones amb un grau de 
participació i implicació força alt.    

 
COL·LABORADORS I COL·LABORADORES DEL TON I GUIDA 
Aquest any s’ha format un nou grup de col·laboradors, que anomenem 
Comissió de tècnics, i s’encarreguen de fer de tècnics de so, de tenir cura de 
l’equipament tècnic del centre, i de fer petites reparacions i adequacions si cal. 
El Ton i Guida compta amb una vuitantena de persones que, a l’igual que la 
comissió de tècnics, col·laboren assíduament en tasques que faciliten i milloren 
tant la gestió com la realització de les activitats. Aquestes persones estan 
agrupades en grups segons el tipus de servei per al què s’ofereixen: 
manteniment de l’equipament i petites reparacions, consergeria matins, 
costura, suport a activitats, feines puntuals, comptabilitat, participació en 
reunions i coordinacions de barri i voluntariat en general.     
 
LES REUNIONS PROPIES 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 han afavorit molt la dinàmica de treball i articulació de la  
producció cultural i participativa de cada entitat.  
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L’EQUIP TÈCNIC DE GESTIÓ. Format per la dinamitzadora, la informadora i el 
coordinador. 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 i 
gestionar l’aspecte tècnic del projecte. 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 activament a les comissions i grups de 
treball del barri (Com. Socioeducativa, Com. Inserció Laboral, Pla d’Entorn, 
Coordinadora Cultural de Nou Barris, Carnaval, Festa Major, Dia de la Pinya...).  
 
 
3.- ENTITATS I GRUPS DEL TON I GUIDA 
 
A més de les associacions que ja tenien el Ton i Guida com a seu i lloc on 
desenvolupar les seves activitats al llarg de l’any 2012 s’han seguit formant o 
incorporat nous grups al projecte. Especialment destacable és el grup format al 
voltant del cant coral, nascut amb la voluntat d’incorporar-se el més aviat 
possible a les activitats culturals del barri.  
 
Les associacions i grups que trobem actualment al Ton i Guida són: 
   

 Xarxa d’Intercanvi de Coneixements. 
Informació: dilluns, dimarts i dijous de 17h a 20h al Ton i Guida 
Dia de trobada: dilluns cada 15 dies de 10 a 12 h el grup motor i de 18 a 
20 h el grup d’animació al Ton i Guida 
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.ca.cx 
A/e: csnicaragua@hotmail.com 

 
 Associació Mediambiental Grodema 

Dia de trobada: dimarts de 20h a 22h al Ton i Guida  
Web: www.noubarris.net/grodema 
A/e: grodema@terra.es 
 

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

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

 

http://www.xarxaintercanvidenoubarris.blogspot.com/
mailto:xic.9.barris@hotmail.com
http://www.noubarrisborisvega.ca.cx/
mailto:csnicaragua@hotmail.com
http://www.noubarris.net/grodema
mailto:grodema@terra.es
http://www.noubarris.net/titellada
mailto:titellada@gmail.com
http://www.talaiot..ca.cx/
mailto:talaiot@laposte.net
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 Artibarri. Comunitats creatives per al canvi social 
Dia de trobada: dimecres de 10 a 14 h al Ton i Guida 
Web: www.artibarri.org 
A/e: mpuig@artibarri.org 

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

 
 Té literari  

Dia de trobada: dilluns de 17 a 19 h. 
 

 Cercle de mares (de 0 a 3 anys) 
 

 Grups de teatre amateur: 
o Sonrisas 

Dijous de 19,30 a 21,30 h 
o Eclipse 

Divendres de 19 a 20,30 h 
o La Futura 

Dilluns de 20 a 22 h 
o El racó del gat (titelles) 

Dijous de 18 a 20 h 
 

 Cant coral  
Dilluns de 20 a 22 h. 

 
 Grup de salsa casino   

Dijous de 20 a 22 h. 
 
A més d’aquests grups n’ existeixen d’altres de caràcter més informal que giren 
al voltant de l’activitat que desenvolupen a l’equipament, com són els grups 
d’intercanvi de coneixements, tallers de català, etc. La majoria d’aquests grups 
tenen un caràcter més esporàdic en funció de l’activitat que porten a terme.   
 
 

 
            Xerrada sobre el part organitzada amb la col·laboració del Cercle 

          de mares.  4 de maig de 2012 

http://www.artibarri.org/
mailto:mpuig@artibarri.org
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4.- ACTIVITATS AL TON I GUIDA                                                                               
 
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 

 
4.1- Activitats pròpies del Ton i Guida i d’entitats amb seu a  l’equipament 
 
Aquest tipus d’activitats són les programades amb caràcter generalista pel 
centre i que pròpiament podem dir que, juntament a les activitats externes de 
dinamització,1  han format el programa d’activitats pròpies del Ton i Guida. Les 
classifiquem segons el tipus en: pel·lícules i audiovisuals, concerts i 
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, En força ocasions les associacions i col·lectius es 
beneficien del suport en recursos humans, infraestructurals i organitzatius dels 
que disposa el centre.  
 
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 prop de 500 
persones al voltant dels prop de 80 tallers d’intercanvi que han fet 
periòdicament durant tot l’any. Cada dia s’han fet entre 15 i 18 tallers 
d’intercanvi. La Xarxa ha ocupat  el 57% de l’ocupació total de l’equipament i el 
87,2% 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. 
 

ACTIVITATS DE L’1 DE GENER AL 4 DE NOVEMBRE DE 2012 
 

Mitjana diària d'usuaris l'any: 320 
Col·laboradors habituals: 83 

 
Nombre d’activitats: 113 

 
Nombre de participants: 11.340 

Mitjana de participants a les activitats 100,4 
 
 

                                                 
1 Veure punt 5 de la memòria 
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Núm.  

d'activitats 
Núm. de  

participants 
Mitjana de  
participants 

Activitats culturals  63 7.605 120,7

Tallers 35 506 14,5

Act. Organitzades per les entitats 15 3.229 215,3

                                        TOTAL 113 11.340 100,4
 
 

Núm. d'activitats

Relacionals, de 
celebració i 

cohesió de grups 
11%

Literàries 
3%

Sortides culturals 
8%

Participació al cicle 
anual d'activitats al 

barri; 8;           
7%

Activitats pròpies 
de les entitats; 15; 

13%

Exposicions 
10%

Concerts i 
espectacles 

2%

Pel·lícules, 
audiovisuals i 

xerrades     
8%

Tallers; 38; 
32%

Pel·lícules, audiovisuals i
xerrades

Concerts i espectacles

Exposicions

Relacionals, de celebració i
cohesió de grups

Literàries (1)

Sortides culturals

Participació al cicle anual
d'activitats al barri

Activitats pròpies de les
entitats

Tallers

 
 

Núm. de Participants

Literàries 
1%

Relacionals, de 
celebració i 

cohesió de grups
5%

Exposicions
44%

Sortides culturals
2%

Participació al cicle 
anual d'activitats al 

barri
7%

Activitats pròpies 
de les entitats

28%

Tallers
4%

Concert i 
espectacles

7%

Pel·lícules, 
audiovisuals i 

xerrades
2%

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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RELACIÓ D’ACTIVITATS I NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Núm. 
TIPUS D'ACTIVITATS Núm. 

d'activitats 
Núm. de 
Participants 

Mitjana de 
participants

1 Pel·lícules, audiovisuals i xerrades 9 195  21,7
2 Concert i espectacles 16 799  49,9
3 Exposicions 7 4.960  708,6
4 Relacionals, de celebració i cohesió de grups 8 528  66,0
5 Literàries (1) 2 87  43,5
6 Sortides culturals 13 259  19,9
7 Participació al cicle anual d'activitats al barri  8 777  97,1
8 Activitats organitzades per les entitats 15 3.229  215,3
9 Tallers 35 506  14,5

  TOTAL 113 11.340  100,4
(1) A més s'han publicat 2 revistes Talaiot amb una tirada de 1.000 exemplars per número 
 
 
  Data  Participants 
 1. Pel·lícules, audiovisuals i xerrades   

1 Cinefòrum amb la projecció de Bebés 20-ene 21  

2 
Xerrada sobre la situació actual de Guinea Equatorial a 
càrrec de Eloy Bolekia (Ideas Claras) 25-ene 14  

3 
Les caricatures de Txema Berruga presentades per en  
Txema Berruga 13-feb 17  

4 
Cinefòfum amb la projecció de Cleopatra (Setmana de 
 la dona treballadora) 06-mar 38  

5 
Xerrada sobre la situació del Sàhara occidental a càrrec  
de l'associació Sant Martí pel Sàhara 27-mar 15  

6 
Xerrada sobre la Fundació per a l'adopció, apadrinament 
 i defensa dels animals (f.a.a.d.a.) 11-abr 11  

7 
El part: tot allò que les dones no saben com ni a qui  
preguntar 04-may 17  

8 Documental El viage infinito (Pepe Otal) 10-oct 26  
9 Xerrada: Consciència crítica 24-oct 36  

 Total   195  
 
 2. Concerts i espectacles Data  Participants

1 
Escola de Música Musicart 102 presenta Ensemble  
vocal + wv.teatro.es amb En… antes y después 13-ene 58  

2  wv.teatro.es amb En… antes y después + Karaoke 27-ene 60  
3 Virginia Imaz presenta La mujer salvaje 09-feb 27  
4 Strómboli teatre presenta Gritos del más allá 10-feb 56  
5 Rubén Martínez presenta Palabra cadabra 24-feb 32  

6 
Karaoke de la Setmana de la dona (Setmana de la dona 
 treballadora) 07-mar 45  

7 
Delícies de veu i saxo presentra Dones sense por 
 (setmana de la dona treballadora) 09-mar 34  

8 
Gotas de acordes i palabras a càrrec dels gurps revista 
 Talaiot i intercanvi de guitrarra de la XIC 23-mar 26  

9 Toña Pineda, presenta funanbulistas en el tendedero 11-may 28  
11 La Futura presenta, Lectura escenificada de Jacques Prévert 24-may 36  
12 Màgic Aleix presenta, Live the magic 25-may 47  
13 Concert de cant coral a càrrec de la coral Xino Xano 8 de juny 26  
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14 Mostra de final de curs del Ton i Guida 22 juny 250  

15 Juke Movie presenta, Lola, mujer de armas tomar 
21 

setembre 38  

16 
Munt de mots, 3r Festival de narració oral de Barcelona. Pedro 
Ruiz presenta, Los cuentos que me cuentan  

26 
d'octubre 36  

  Total   799  
 
 3. Exposicions Data  Participants

1 Guinea Equatorial avui 
10 a 27 

gener 140  

2 Personatges famosos. Caricatures de Txema Berruga 
2 a 28 de 

febrer 850  

3 
Sàhara avui. Fotografies de Cèsar Casellas i Meritxell 
Mangrané 

1 al 30 de 
març 750  

4 
Fundació per a l'adopció, apadrinament i defensa dels animals 
(f.a.a.d.a.) 

10 al 27 
abril 450  

5 Artistes del Ton i Guida 
7 maig al 

22juny 1.400  

6 Expo. 50è aniversari de l'escola Ton i Guida 
 14 al 25 

de set. 650  

7 Titellada 2012. Els projectes amb titelles que es fan a Roquetes
23 set. a 
11 d'oct. 720  

 Total  4.960  
 
 4. Relacionals, de celebració i cohesió de grups Data  Participants

1 Concurs de truites de dijous Gras 16-feb 18  
2 Assemblea de dones (Setmana de la dona treballadora) 05-mar 55  
3 Berenar de senyors (Setmana de la dona treballadora) 08-mar 87  
4 Karaoke  16-may 32  
5 Assemblea de final de curs 22 juny 48  
6 Sopar de final de curs del Ton i Guida 22 juny 182  

7 Stand a La Mostra d'Associacions de La Mercè 2012 
22, 23 i 24 

set. 31  

8 Castanyada 2012: Menjars, beures i rituals al món 
31 

d'octubre 75  
 Total   528  

 
 5. Literàries Data  Participants

1 
Presentació del llibre de poemes Entre mis silencios, de Roser 
Folch 15-mar 34  

2 
Homenatge a Pere Calders en conmemoració del centenari del 
seu neixement  20-abr 53  

 Total  87  
 
 6. Sortides culturals Data  Participants

1 Visita comentada a la Fàbrica del Sol (Barceloneta) 04-ene 18  
2 Visita comentada al Museu dels invents  11-feb 22  
3 Teatre al TNC: El mercader de Venecia (Apropa Cultura) 11-feb 46  

4 
La Barcelona silenciada. Ruta cultural història de les dones de 
la ciutat (setmana de la dona treballadora)  10-mar 21  

5 
Visita guiada al Museu geològic del seminari diocesà de 
Barcelona 21-mar 30  

6 Teatre al Lliure de Gràcia: Els jugadors (Apropa Cultura) 28-abr 19  

7 
Concert a l'Auditori: Cròniques de la veritat oculta. Homenatge 
al Pere Calders (Apropa Cultura) 04-may 5  
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8 Sortida al Festival de Titelles de LLEIDA 05-may 3  
9 Teatre al TNC: Agost (Apropa Cultura) 05-may 25  

10 Visita guiada a la cerveseria Moritz 05-may 24  
11 Concert a l'Auditori: Les mil i una nits. (Apropa Cultura) 19-may 13  
12 Concert al Palau de la música: La dan7a de Beethoven 26-may 11  
13 Visita comentada a l'Hospital de St. Pau 21-oct 22  

 Total  259  
 
 

 
7. Participació al cicle anual d'activitats al barri i 
col·laboració amb entitats Data  Participants

1 Participació a la rua de Carnaval  18-feb 34  
2 Participació al 9è Festival de sopes del món mundial 25-mar 46  
3 Participació a La Cultura va de Festa  06-may 45  

4 
Presentació de parelles lingüístiques del programa Voluntariat 
per la llengua del CNL de Barcelona 14-may 60  

5 Sopar de Festa Major al c. Romaní 15 juny 130  
6 Taller de circ al c. Garigliano (Festa Major) 19 juny 60  
7 Marató de teatre de Festa Major 21 juny 230  

8 Tallers de circ als juliols al sol (3 tallers) 
4, 11 i 18 

de juliol 172  
 Total  777  

 
 
 8. Activitats organitzades per les entitats Data  Participants

1 
Roquetes, un barri net (activitats als Jardins Rodrigo Caro. Org. 
GRODEMA 15-ene 80  

2 Caminada GR96 (Montserrat-Olesa). Org. GRODEMA 21-ene 24  

3 
Xerrada:Solidaritat en temps de crisi ambGabriela Serra (Org. 
Agermanament popular 9 Barris-Boris Vega) 11-feb 50  

4 
Circ/cabaret X Nicaragua a l'Ateneu popular9Barris (Org. 
Agermanament popular 9 Barris-Boris Vega) 12-feb 200  

5 Caminada GR96 (Olesa-Les Fonts). Org. GRODEMA 18-feb 20  
6 Caminada GR96 (Les Fonts-Velòdrom). Org. GRODEMA 17-mar 26  

7 
Excursió a Rupit (organitza Xarxa d'Intercanvi de 
Coneixements) 24-mar 56  

8 Caminada GR06 (                ). Org. GRODEMA 21-abr 23  

9 
Sortida a Can Fulló (Òrrius) per participar a la Fira d'intercanvi 
de coneixements de Catalunya 28-abr 42  

10 Grup de teatre Eclipse presenta, Por una amiga lo que sea 13-may 175  

11 
Festa de la convivència de la Xarxa d'Intercanvi de 
Coneixementrs 2 de juny 98  

12 
Sopar de solifdaritat amb Nicaragua (org. Comitè de solidaritat 
amb Nicaragua) 30-jun 182  

13 
Diada de celebració del 50è aniversari de l'escola Ton i Guida 
(org. Ass. D'antics alumnes i prof. del TiG 15-sep 182  

14 
La Titellada 2012 7a Mostra de Titelles de Les Roquetes (org. 
Associació Titellaire de Roquetes) 

de 19 a 
 30 de set. 1.250  

15 
Programa d'intercanvi de la Xarxa d'Intercanvi de 
Coneixements de Nou Barris (53 tallers) 

 Gener/ 
desembre 821  

 Total  3.229  
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 9. Tallers (veure quadre específic de tallers) 
Núm. de 
tallers 

Núm. de 
Participants 

 Regulars  26 353  
 Intensius 5 71  
 Coordinats amb altres entitats  4 82  
 TOTAL 35 506  

 
INFORMACIÓ DELS TALLERS  

 
Núm. de 
tallers Participants 

REGULARS DE GENER A MARÇ 10 133
REGULARS D'ABRIL A JUNY 9 116
REGULARS DE SETEMBRE A NOVEMBRE   7 104
INTENSIUS    5 71
COORDINATS AMB ALTRES ENTITATS 4 82
  TOTAL 35 506
    
MATRÍCULES DE GENER A NOVEMBRE 506
NOMBRE DE TALLERS 35

MITJANA DE MATRÍCULES PER TALLER 14,46
        
MATRÍCULES DE GENER A NOVEMBRE 506
PERSONES INSCRITES DE GENER A  180

MITJANA DE MATRÍCULES PER PERSONA 2,8
 
 

 
TALLERS REGULARS 

 

Participants 
gener/març 

Participants 
 abril/juny 

Participants 
set./desem. 

Total 
participants

Hatha Ioga 23 21 20 64
Modern Line Dance A 14 11 19 44
Modern Line Dance B 12 10 13 35
Kundalini Ioga 12 11 10 33
Dansa del ventre A 10 11 10 31
Dansa del ventre B 8 11   19
Reeducació d'hàbits posturals 7 10   17
Balls de saló  18 16 18 52
Taller de memòria  17    17
Decoració 12 15 14 41

TOTAL 133 116 104 353
        
 

TALLERS INTENSIUS 
   

Participants 
1r semestre 

Participants 
2n semest. 

Total 
participants

Maquillatge de carnaval   4   4
Cuina d'aprofitament i conserves   10   10
Taller obert de cant grupal   21   21
Taller obert de cant grupal   18   18
Dansa tribal     18 18

TOTAL  53 18 71
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TALLERS COORDINATS AMB 
ALTRES ENTITATS 

 

Participants 
gener/març 

Participants 
abril/juny 

Participants 
set./desem. 

Total 
participants

Català B1 amb el CNLC 28     28
Català B2 amb el CNLC 25     25
Català B2 amb el CNLC   19   19
Taller de putxinel·lis amb 
l'Associació Titellaire de Roquetes   10   10

TOTAL 53 29   82
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de matrícules 

a tallers regulars i intensius 
  

506 
 

Número de persones 
Matriculades 

 
180 

 
Mitjana de matrícula 

per persona: 
 

2,8 
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COMPARATIU D'ACTIVITATS i PARTICIPANTS DE L'ANY 2008 AL 2012 
 
    Núm. d'activitats Núm. de Participants Mitjana de participants 

Tipus d'activitat 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Pel·lícules, xerrades i 
audiovisuals 12 8 10 9 9 198 213 170 173 195 16,5 26,6 17,0 19,2 21,7 
 
 
Concerts i espectacles 6 4 10 14 16 416 477 760 883 799 69,3 119,3 76,0 63,1 49,9 
 
 
Exposicions 10 15 11 12 7 1.015 1.969 1.443 2.489 4.960 101,5 131,3 131,2 207,4 708,6 
 
 
Relacionals i de celebració 12 13 11 13 8 635 786 945 930 528 52,9 60,5 85,9 71,5 66,0 
 
 
Literàries 2 2 3 4 2 58 25 122 145 87 29,0 12,5 40,7 36,3 43,5 
 
 
Sortides culturals 1 6 10 10 13 10 135 214 205 259 10,0 22,5 21,4 20,5 19,9 
 
Participació al cicle anual del 
barri  23 11 8 8  2674 431 780 777  116,3 39,2 97,5 97,1 
 
 
Tallers 26 22 32 38 35 543 524 500 485 506 20,9 23,8 15,6 12,8 14,5 
 
 
Activitats pròpies de les entitats    11 15    2.577 3.229    234,3 215,3 
                                    
  TOTAL 69 93 98 119 113 2.875 6.803 4.585 8.667 11.340 41,7 73,2 46,8 72,8 100,4 
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4.2.- 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 veuen, cada cop més, 
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 vegi, cada cop més, com un espai proper i accessible als ciutadans. 
 
Com ja va passar l’any anterior, cal destacar, pel volum d’activitat i d’ocupació que ha 
suposat als matins, el Taller Ocupacional de mediació, organitzat per Barcelona Activa i en 
el què han participat 16 alumnes. A més del Taller Ocupacional de mediació, el Centre 
també a acollit als matins la formació teòrica dels Plans d’Ocupació i altres accions 
formatives portats a terme des del programa Treball als barris, de Barcelona Activa, en els 
què han participat 99 persones. 
 
En ocasions, per manca d’espais disponibles no s’ha pogut donar resposta a algunes 
demandes d’utilització de l’espai, principalment a les tardes, moment de màxima activitat a 
l’equipament. 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.  
 
 
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 del Taller Ocupacional de mediació. 
Formació Ocupacional i Plans d’Ocupació 

Consorci per a la 
Normalització Lingüística  

Cursos de català inicial 

Ús individual Assajos   

Grups i associacions del 
barri 

Reunions. Assaig 

Pla Comunitari de 
Roquetes 

Trobades veïnals 

Esc. de circ Rogelio Rivel Classes de circ 

Ternikalo Reforç escolar a nens i joves gitanos 

9 Barris Acull Trobada quinzenal grup de dones nouvingudes 

Serveis Socials Jornada interna de treball. Informàtica curs 
monitores menjador. Projecte franja. Grup de 
dones gitanes. 

IES Turó de Les Roquetes Treballs alumnes 
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5.- 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. Aquestes activitats també es recullen al punt 4 
d’aquesta memòria.  
 
En aquest tipus d’activitats és habitual que participin molt activament les entitats 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 més enllà del propi equipament. És 
amb aquesta finalitat que pretenem seguir fomentant la participació del Ton i Guida i dels 
seus grups al cicle festiu, fires i manifestacions cíviques i culturals.  
 
 
 
ACTIVITATS  DE DINAMITZACIÓ AL 
BARRI 
 

DATA LLOC 

Participació a la Rua de Carnaval febrer Plaça de Les Roquetes             
(Barri de Roquetes) 

 
Cinefòrum amb la projecció de 
Cleopatra (setmana de la dona) 

Març Biblioteca les Roquetes 

Participació al 7è Festival de Sopes del 
Món Mundial Març Via Júlia 

Festa de la Primavera de Roquetes Abril Plaça de Les Roquetes             
(Barri de Roquetes) 

Participació a La Cultura va de Festa Maig Parc de la Guineueta (Nou 
Barris) 

 
Marató de teatre de Festa Major 
 

juny Ateneu popular 9barris 

Exhibicions de tallers i espectacles del 
Ton i Guida  Juny Plaça dels Titellaires de 

Roquetes 

Taller de decoració Festa Major Juny Barri de Roquetes 

Sopar de Festa major juny C. Romaní 

Tallers de circ Juliol Plaça dels Titellaires de 
Roquetes 

Participació a La Titellada 2012  5a 
Mostra de titelles de Les Roquetes 

Setembre 
Octubre Carrers i places de Roquetes 

Documental El viage infinito (Pepe 
Otal) Octubre Biblioteca les Roquetes 

Nombre de participants2 
 

                                                 
2 Els participants en aquestes activitats ja s’han comptabilitzat en els punts anteriors d’aquesta memòria. Com també ja 
s’ha dit anteriorment, s’han comptabilitzat només les persones vinculades al Ton i Guida què han participat activament en 
aquestes activitats, col·laborant en algun aspecte de la seva organització o en el moment de la realització.  
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Sopar de Festa Major al carrer del Ton i Guida. Juny 2012 

 
 
 
6.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS DEL TON I GUIDA 
 
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 en la mesura del possible adaptant horaris del personal 
contractat,  amb persones voluntàries de les associacions que en formen part del Ton i 
Guida, i en ocasions amb la bona voluntat 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. Als matins cal destacar l’ús del Ton i Guida 
per part de projectes ocupacionals gestionats per Barcelona Activa (Taller de Mediació i els 
Plans Ocupacionals que s’han portat a terme al barri). 
 
A la tarda el percentatge més alt d’ocupació s’ha concentrat en la franja horària que va de 
les 17 a 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 es veu notablement 
reduït per la baixa ocupació de l’equipament a primera hora de la tarda (de 16 a 17 h) i 
última de la nit (de 21 a 22 h.).   
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6.1.- Hores d'ús dels espais segons qui els ha utilitzat 
 
 
6.1.1.-Matins de l'1 de gener al 4 de novembre (de 8 a 16 h) 
 

  
1r  
trimestre 

2n  
trimestre 

3r  
trimestre 

4 4t  
T trimestre TOTAL % 

d'ocupació
Projectes Inserció Laboral 1653 1572 502 565 4292 89,77%
Entitats TIG 134 134 68 48 384 8,03%
Ús individual 36 33 24 12 105 2,20%
TOTAL HORES ÚS ESPAIS 
MATINS 1823 1739 594 625 4781 100,00%

 
 
 
 
 

Hores d'ús del TiG als matins

Projectes Inserció 
Laboral          

90%

Entitats TIG 
8%

Ús individual 
 2%

Projectes Inserció Laboral

Entitats TIG

Ús individual
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6.1.2.-Tardes de l'1 de gener al 4 de novembre (de 16 a 22 h) 
 

  
1r 
 trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

4t 
trimestre  

TOTAL 
2012 

% del total 
d'ocupació

Tallers Ton i Guida 113 170 120 70 375 5,2%
Reunions tècniques 48 42 32 16 138 1,9%
Activ. de programació TiG 78 37 24 15 154 2,2%
Acollida i serv. Informació 402 396 200 138 1136 15,9%
Cercle de mares 9 9 6 3 27 0,4%
Xarxa d'intercanvis 1698 1516 298 570 4082 57,0%
GRODEMA 33 45 20 10 108 1,5%
Antics alumnes 14 30 64 10 118 1,6%
La Futura 20 18 0 6 44 0,6%
Ass. Titellaire 12 15 38 2 67 0,9%
Comitè Nicaragua 12 12 8 4 36 0,5%
Revista Talaiot 12 12 8 4 36 0,5%
Grup de teatre Sonrisas 18 22 12 6 58 0,8%
Te Literari 18 12 8 10 48 0,7%
El Racó del Gat 20 18 12 6 56 0,8%
CNL 89 68 0 0 157 2,2%
Projecte Franja i joves 14 6 64 0 84 1,2%
Pla Comunitari 28 24 16 10 78 1,1%
Ús individual 62 32 16 22 132 1,8%
Grups externs 71 55 38 17 181 2,5%
Serveis socials 16 2 0 23 41 0,6%

Total hores d'ús 2689 2541 984 942 7156 100,0%
 
 
 

  
1r 
trimestre  

2n  
trimestre 

3r  
trimestre 

4t 
 trimestre  

TOTAL 
2012 

% del total 
d'ocupació

Centre Ton i Guida 641 645 376 239 1803 25,2%
Entitats del Ton i Guida 1866 1709 474 631 4680 65,4%
Ús d'entitats externes  280 187 134 72 673 9,4%

Total hores d'ús 2787 2541 984 942 7156 100,0%
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Centre Ton i Guida
Entitats del Ton i Guida
Ús d'entitats externes 
Total hores d'ús

 
 
 
 
 
 
Hores d'us per part de les entitats del Ton i Guida (de 16 a 22 h) 
 

ENTITATS DEL          
TON I GUIDA 1r trimestre 

Gen.-febr.-
març 

2n 
trimestre  
Abr.-maig-
juny 

3r trimestre 
Jul.-ag.set. 

4t trimestre  
Oct-nov.-
des. 

TOTAL 
2012 

% (1) 
d'ocupació

Cerle de mares 9 9 6 3 27 0,58%
Xarxa d'intercanvis 1698 1516 298 570 4082 87,2%
GRODEMA 33 45 20 10 108 2,3%
Antics alumnes 14 30 64 10 118 2,5%
La Futura 20 18 0 6 44 0,9%
Ass. Titellaire 12 15 38 2 67 1,4%
Comitè Nicaragua 12 12 8 4 36 0,8%
Revista Talaiot 12 12 8 4 36 0,8%
Grup de teatre Sonrisas 18 22 12 6 58 1,2%
Te Literari 18 12 8 10 48 1,0%
El Racó del Gat 20 18 12 6 56 1,2%

(1) Ocupació respecte a les altres entitats del Centre 
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Percentatge d'ús de les entitats del Ton i Guida

Ass. Titellaire
1%

Xarxa d'intercanvis
87%

Cercle de mares
1%

Antics alumnes
3%

GRODEMA
2%

el Racó del Gat
1%

Te Literari
1%

Grup de teatre 
Sonrisas

1%

La Futura
1%

Revista Talaiot
1%

Comitè Nicaragua
1%

Cercle de mares

Xarxa d'intercanvis

GRODEMA

Antics alumnes

La Futura

Ass. Titellaire

Comitè Nicaragua

Revista Talaiot

Grup de teatre Sonrisas

Te Literari

el Racó del Gat

 
 
Com es pot veure clarament a la gràfica, l’associació que més ha utilitzat els espais de 
l’equipament ha estat la Xarxa d’intercanvis de coneixements. El 87,2 % respecte a l’ús 
que han fet les entitats del Centre i el 57 % respecte a l’ús total que s’ha fet de 
l’equipament. El major ús es correspon amb el major volum d’activitat diària que aquesta 
associació porta a terme al Ton i Guida. 
 
 
6.2.- Utilització d’espais externs al Ton i Guida 
 
El fet de no poder donar resposta a iniciatives per portar a terme activitats al propi 
equipament, donat 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. El Casal d’Avis, 
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 activitats programades des del Ton i Guida.       
 
 
Hores d'ús d'espais externs per part de: 
 

  
1r 
Trimestre

2n 
Trimestre 

3r  
Trimestre 

4t 
Trimestre TOTAL

 
CENTRE TON I GUIDA 9 3 0 3 15
 
ENTITATS DEL TON I GUIDA 23 68 30 18 139

 
TOTAL 32 71 30 21 154

 


