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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’utilitzava 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 de l’edifici i el   
Kasal de Joves, fins aleshores 
ubicat al núm. 7 del carrer Vidal i 
Guasch, es trasllada a les dues 
plantes inferiors de l’edifici amb 
entrada pel núm. 16 del mateix 
carrer Vidal i Guasch,.    
 
 
 
28 de març de 1998. Casament de Ton i Guida 
amb el barri de Roquetes 

 
 
Durant vuit anys s’utilitzà l’espai en condicions precàries i sense cap tipus de 
subvenció global. En aquest període es va definint el projecte d’autogestió que 
es presenta en una primera fase l’any 2000 i en una segona actualitzat al 2002. 
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.  
 
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 portaven a terme  les 
activitats generades per les entitats, donant-se així una cogestió 
ajuntament/associacions.  
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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. 
 
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.  

14 de maig de 2006: Inauguració del nou Ton i Guida 

 

 
 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 i grups residents 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. 
Es participa regularment a les diferents comissions i espais de treball del Pla 
Comunitari i se es present molt significativament 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 
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voltant de temes socials i culturals i 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. A més d’aquests compromisos 
ciutadans, formem part, entre d’altres, de la Xarxa BCN Antirrumors i de la 
Plataforma de gestió ciutadana de Barcelona (formada per associacions 
gestores d’equipaments públics).  
 
 
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 amb accés a Internet i una 
sala equipada amb parquet i miralls.  

 Exposició al vestíbul del 
 Ton i Guida 

 
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, posant en marxa l’últim 
trimestre d’aquest any el projecte d’ambientalització del centre. 
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2.2.- 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. Aquest any 
hem tornat a comptar amb la col·laboració d’una estudiant del Grau Superior 
d’Animació Sociocultural de l’IES Salvador Seguí, que ha portat a terme  50 
hores de pràctiques.  
 
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, Coordinadora Cultural de Nou Barris, Carnaval, Festa 
Major, Dia de la Pinya...).  
 
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, 
havent-se d’assumir aquestes funcions, en la mesura del possible, 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. 
 
 
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 divendres de 10 a 15 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 
força dissabtes i/o diumenges en funció de les activitats generades per la 
comissió de programació del centre o per les pròpies entitats. 
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2.4.- 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 part 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 
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.  
 
 
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ.  
 
L’any 2014 ha estat formada regularment per tres persones voluntàries, la 
dinamitzadora i el coordinador. S’han reunit mensualment i ha estat l’òrgan de 
participació encarregat del programa d’activitats del centre, que s’ha 
fonamentat en els següents criteris: 
 

 
               

7



 
Memòria 2014                                             Gestió: Plataforma d’Entitats de Roquetes 

- 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, i fomentar la participació del 

major nombre possible de grups i associacions en les activitats 
culturals i festes del barri. 

 
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 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 2014 se’n van fer dues, la del  setembre, en la què es va donar 
especial importància als grups del centre i la de final d’any, que va servir per 
rendir comptes de la gestió, fer la valoració de l’any, i fer propostes per la 
millora del projecte. Van assistir a cada una d’elles una cinquantena de 
persones amb un grau de participació i implicació força alt.    
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COL·LABORADORS I COL·LABORADORES DEL TON I GUIDA 
 
Ja fa un parell d’anys que existeix un grup de col·laboradors, que anomenem 
Comissió de tècnics. 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.  
 
Aquest any s’ha format un nou grup anomenat Foto Roquetes que ha assumit 
el compromís de fer el seguiment fotogràfic de les activitats que es fan al Ton i 
Guida. 
 
A més dels dos col·lectius anteriors, comptem amb 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 en 
grups segons el tipus de servei per al què s’ofereixen: 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.     
 
 
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.  
 
 
3.- ASSOCIACIONS I GRUPS RESIDENTS AL TON I GUIDA 
 
L’any 2014 han sorgit tres nous grups, un de balls en línea, conseqüència dels 
tallers d’aquesta disciplina fets els últims anys, un de fotografia que ha estat la 
conseqüència d’un taller i de l’organització del concurs fotogràfic i un altre grup 
format per mares i pares amb nens i nenes de petita infància que van 
començant fent trobades puntuals i que han acabat consolidant un espai de 
trobada al Ton i Guida tots els dijous. 
  
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)  
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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 
 

 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 T literari (grup de teatre) 
Dia de trobada: dilluns de 18,30 a 20 h. 
 

 Grup de teatre Sonrisas 
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 
 

 Teatre La Futura 
Dia de trobada: Dilluns de 19 a 22 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 

 

mailto:csnicaragua@hotmail.com
mailto:grodema@terra.es
mailto:titellada@gmail.com
http://www.talaiot..cu.c/
mailto:talaiot@laposte.net
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 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 de Criança Roquetes 
Dia de trobada: Dijous de 10 a 13 h 

 
 

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 tècnica, comissió de dones, comissió 
d’homes, i els  grups d’intercanvi de coneixements.  
 
 
 

 
L’associació GRODEMA muntant l’exposició Ocells de Collserola. 

Centre Ton i Guida del 18 al 28 de març  
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equipament  

, les de caràcter relacional i de celebració i les pròpies de les 
ssociacions.  

 recursos humans, infraestructurals i organitzatius dels 
ue disposa el centre.  

 
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  

1l’
 
Aquest tipus d’activitats són les programades amb caràcter generalista pel 
centre i juntament a les activitats externes de dinamització,2 formen 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
a
 
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
q
 
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 400 
persones al voltant dels 55 tallers d’intercanvi que han fet periòdicament durant 
tot l’any. Cada dia s’han fet entre 15 i 17 tallers d’intercanvi. La Xarxa ha fet 
una utilització del 50,4% sobre el total dels espais de l’equipament a les tardes i 
el 81,8% 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 
articipat com a coorganitzador o de forma destacada. 

 
 

                                                

p

 
1 Veure annex 1 de la memòria 
2 Veure punt 5 de la memòria 
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ACTIVITATS DE L’1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE  DE 2014 
 

suaris que han utilitzat uipament
Col·laboradors habituals: 85 

itjana de participants a les activitats 116,91 

Núm. de  
pants 

Mitjana de  
participants 

 
Mitjana diària d’u  l’eq : 350 

 
Nombre d’activitats: 140 
Nombre de participants a les activitats: 16.367 
M
 

 
 

    
Núm.  

d'activitats partici

Activitats culturals  101 13.1 130,141 

Tallers3 27 431 16,0

Act. Organitzades per les entitats 12 2.795 232,9

                                        TOTAL 140 16.367 116,9
 
 
P
 

articipació en l’organització de les activitats 

s participants en l’organització de les activitats 36 Total de grup

Mitjana de grups participants per activitat 3,1 
Activitats en les quals ha participat organitzant-les 1 o més 
grups 79 70,54%

Activitats en les quals no ha participat organitzant-les cap grup 
però si persones a títol individual 

25 22,32%

Activitats en les quals no ha participat en l’organització cap 
grup ni persona a títol individual 

7 7,14%

 
 
 

                                                 
3 No es comptabilitzen els 55 intercanvis organitzats pes la Xarxa de Coneixements en els quals han 
participat 392 persones que han fet 455 inscripcions. 
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Tipus d'activitats

Pel·lícules, 
audiovisuals i 

xerrades
14% Concerts i 

espectacles
12%

Exposicions
11%

Literàries 
1%

Relacionals, de 
celebració i cohesió 

de grups
11%

Participació al cicle 
anual d'activitats al 

barri
3%

Sortides culturals
20%

Tallers
19%Activitats pròpies de 

les entitats
9%

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
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Participants a les activitats
ctivitats pròpies de 

les entitats
Tallers

3%

Pel·lícules, 
audiovisuals i 

A
Pel·lícules, audiovisuals i
xerrades

Literàries
0%

Participació al cicle 

rri

Sortides culturals
%

ionals, de 
bració i cohesió 

de grups
8%

anual d'activitats al 
ba
1%

3

Relac
cele

17% xerrades

Concert i 
espectacles

6%

Exposicions
58%

4% Co ancert i espect cles

Exposicions

Relacionals, elebr
cohesió de g

de c ació i
rups

Literàries

Sortides culturals

Participació a cle anu
d'activitats al b ri

l ci
ar

al

Activitats pròp  de lesies  entitats

Tallers

 
 
 
 
 
GRUPS QUE HAN PARTICIPAT EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

ipants en l’organització d’alguna activitat  Núm. 
d'activitat

% 
partic

 

Col·lectius partic
s ipació

Comissió tècnics 2 24 1,43%
Xarxa d’ntercanvi de Coneixement de Nou Barris 2 12 9,64%
Grup Foto Roquetes 1 13 1,61%
Comissió dels Divendres al Ton i Guida 1 12 0,71%
Associació Titellaire de Les Roquetes 10 8,93%
Te Literari 9 8,04%
Comissió de dones 8 7,14%
Casal de la Gent Gran de Roquetes 6 5,36%
GRODEMA (Grup de Roquetes de Medi Ambient) 5 4,46%
Revista Talaiot 5 4,46%
Biblioteca Les Roquetes 3 2,68%
Grup Decoració del Ton i Guida 3 2,68%
Grup de C 3 2,68%riança Roquetes 
Comissió de Festa Major 2 1,79%
Taula de lut del PCR 2 1,79%sa
Tallers + amb - del PCR 1 0,89%
Grup de Teatre Sonrisas 1 0,89%
Col·lectiu Capaces 1 0,89%
ASENDI Nou Barris 1 0,89%
Comissió d'Homes 1 0,89%
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Festival de Narració Oral Munt de mots 1 0,89%
Plataforma 500X20 1 0,89%
Grup de Pintura 9 Barris 1 0,89%
Nou Barris Acull 1 0,89%
Grup Mémora 1 0,89%
SUMA+E 1 0,89%
Ateneu 9Barris 1 0,89%
Ass. de Comerciants de Roquete 1 0,89%s 
Grup de Modern Line Dance 1 0,89%
Comitè de Solidaritat amb Nicara 1 0,89%gua 
Xarxa BCN antirrumors 1 0,89%
Grup de Dansa del Vent 1 0,89%re 
Barcelona Activa 1 0,89%
Plataforma anti Lafarge de M 1 0,89%ontcada 
Hort hurbà de Roquetes 1 0,89%
Fundació Paco Candel 1 0,89%
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ACTIVITATS SEGONS EL TIPUS I PARTICIPANTS     

b tallers  
e l'1 de gener al 31 de desembre    

allers) Nú
d itat

m. 
rti ts

na
ci

Dades totals am   
D   

    

ACTIVITATS (amb t m. 
’activ s Pa

Nú de 
cipan

Mitja  de 
parti pants

Pel·lícules, audiovisuals i xerrades 2 7  0 67 33,9
Concert i espectacles 17 1  93 54,8
Exposicions 16 3  59.54 96,4
Relacionals, de celebració i cohesió de grup 15 3  s 1.23 82,2
Literàries (1) 1 24  24,0
Sortides culturals 28 505  18,0
Par ipació al cicle anual d'activitats al arri i l·lab ació b ent ats 4 22 57,0tic  b co or am it 8  
Activitats organitzades per les entitats 12 2.795  232,9
Tallers (2) 27 431  16,0

TOTAL 140 16.367  116,9
(1) A més s'han publicat 2 revistes Talaiot amb una tirada de 1.000 exemplars per número   

 (2) No es comptabilitzen els 55 intercanvis organitzats per la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements en els quals han  
participat 392 persones que han fet 455 inscripcions  
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COM  0
 
Tip t

          

 
PARATIU

us d'activi

D'AC

at 

TIVITATS DE L'ANY 2011 AL 2 14 

Nomb 'a tats re d ctivi Nombre de participants Mitjana de participants 
  2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Pel·líc r s i a lules, xe rade udiovisua s 9 9 22 20 173 195 932 677 19,2 21,7 42,4 33,9
Conc tacles erts i espec 14 16 12 17 883 799 410 931 63,1 49,9 34,2 54,8
Exposicions 12 7 14 16 2489 4960 10180 9543 207,4 708,6 727,1 596,4
Relaci de celebracionals i ó 13 8 16 15 930 528 1257 1233 71,5 66,0 78,6 82,2
Literàries 4 2 3 1 145 87 102 24 36,3 43,5 34,0 24,0
Sortides culturals 10 13 29 28 205 259 451 505 20,5 19,9 15,6 18,0
Participa e eció al cicl  anual d l barri 8 8 8 4 780 777 489 228 97,5 97,1 61,1 57,0
Tallers 38 35 25 27 485 506 338 431 12,8 14,5 13,5 16,0
Activitats d ti pròpies e les en tats 11 15 10 12 2577 3229 2277 2795 234,3 215,3 227,7 232,9
                             
  LTOTA 119 113 139 140 8667 11340 16436 16367 72,8 100,4 118,2 116,9
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.2.- Projectes, serveis i entitats externes que han fet ús del Ton i Guida 

der fer ús per portar a terme activitats i serveis 
’interès per als veïns i veïnes de Roquetes. El fet de comptar amb unes instal·lacions 

cedit l’espai en horari de matins i migdia. Això ha estat possible 
ràcies a la col·laboració de persones voluntàries, la bona disposició de les persones 
ue han fet ús i l’adaptació dels horaris de l’equip de treballadors del centre.  

 Ton i Guida ha acollit formació en temes 
ió laboral portada a terme pel Servei d’Ocupació del districte i pel programa 

 d’hores d’ocupació amb aquest tipus 
3 resta d’activitat dels 

m e ha estat en total de 1.463 hores, de , el Ton i Guida 
ol·lect i iduals per fer 

assajos, reunions o altre tipus d’activitats socials o culturals.  

r part d’entita e

 
 
4
 
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 po
d
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 
g
q
 
Als matins, com en anys anteriors, l’espai del
’insercd

Treball als Barris, de Barcelona A
d’activitat ha estat de 495, suposa

atins, qu

ctiva. Les
nt el 33,8  % respecte a la 

 les quals un altre 17,7 %
 en ocasions persones indivha  estat utilitzat per diferents c ius, grups 

 
 
Ús del Ton i Guida pe ts extern s 
 
  

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. 

Parròquia Sta. Ma. 
Magdalena 

Reunions ó d nadors  i utilitzaci e la sala d’ordi

Grups, associacions i 
persones del barri 

Reunions.  te de música.  Assaig de atre, de ball i 
Formació.  

Pla Comunitari de 
Roquetes 

Trobades veïnals i formació adreçada a 
associacio i ns i veïns veïnes. 

Projecte Shere Rom 
Associació Nakeramos 

Reforç escolar a nens i joves gitanos. 

Comerciants  Classes d’ informàtica. 

Projectart Gravació d’entrevistes i reportatges sobre el barri. 

Serveis Socials Jornada in re te terna de t ball. Tallers del Projec
franja.  

Instituto de trabajo de 
procesos y democràcia 
profunda 

Formació.  
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.- ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ AL BARRI 

onsiderem activitats de dinamització les programades per la Comissió de Programació 

r i activador de la cultura més enllà 
el propi equipament. És amb aquesta finalitat que pretenem seguir fomentant la 

5
 
C
que es porten a terme fora de l’equipament. Aquestes activitats també han quedat 
recollides al punt 4 d’aquesta memòria.  
 
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 dinamitzado
d
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 

Cinefòrums al Casal de la Gent Gran de 
Roquetes 

23/1, 22/5 i 
20/11 Casal de la Gent Gran 

Participació a la Rua de Carnaval 1 de febrer Barri de Roquetes i Rua Via 
Júlia 

Cinefòrum del la Setmana de la dona 3 de març Biblioteca  

Berenar de Senyors de la Setmana de 
la dona 6 de març Casal de la Gent Gran 

Pinotxo en bicicleta presenta, Blau 
Mari (espectacle de titelles) 25 d’abril Casal de la Gent Gran 

Participació a La 34ena La Cultura va 
de Festa 4 de maig Parc de la Guineueta (Nou 

Barris) 

Havaneres i rom cremat (Festa Major) 16 de juny Pl. Les Roquetes 

Activitats infantils al carrer (Festa 
Major) 

suspesa 
per pluja C. Garigliano 

Mostra d’activitats del Ton i Guida i 
sopar de carrer (Festa Major)  10 de juny C. Romaní 

Suport a La Titellada 2014 Del 17 al 
29 de set. Diferents espais del barri 

Teatro Sonrisas i Colectivo Capaces, 
presenten Sonrisas capaces 10 d’oct. Casal de la Gent Gran 

Participació al Dia de La Pinya 18 d’oct. Pl. De Les Roquetes 

Teatre del T Literari presenta, Las 
reformas 7 de nov. Casal de la Gent Gran 
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 la dificultat de cobrir 
presencialment, amb les tres persones contractades, tota la franja horària de matins i 
tardes. Aquesta limitació s’ha cob , com  anys anteriors, adaptant horaris del 
personal contractat, amb el volu   s  f

rt del Ton i Guida i amb la bona voluntat i compromís dels responsables dels serve i 
t autònomament l’espai. Malgrat le

t diària tots  mati e dillun  dijous stac l’ús 
als de Barc na Acti  

ajor ocupació de l’equ ment s’ha donat entre les i le  h. 
espai es u sobrepassada, no poden donar ost

s. L‘horari amb més disp nibilitat d’espais és des que s’obre a les 1
l percenta total upació  les t s h tat

8,64% , però cal considerar que aquest es veu notablement reduït per la més baixa 
cupació de l’equipament a primera hora de la tarda (de 16 a 17 h) i l’última de la nit (de 

21 a 22 h).   
 

 
6.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS DEL TON I GUIDA 
 
La utilització del Ton i Guida als matins es veu limitada per

ert
ntariat de

en
persones de les as ociacions que en ormen 

is pa
grups que han utilitza s limitacions de personal,

s a
 

per l’equipament manté activita
part de projectes ocupacion

 els ns d , de ant 
elo va.

 
A la tarda la m ipa 17 s 21 En 
aquesta franja la demanda d’  ve resp a a 
força demande o 6 h 
fins cap a les 17,30 h. E

4
tge d’oc  de arde a es  del 

6
o

 

         
Exposició concurs de fotos al vestíbul          Fi de curs 2014 al c. Romaní, on s’ubica l’equipament 
 
 

     
Grup de balls en línia assajant a la sala gran             Taller de micromasclismes a la sala Serrallonga 

                                                 
4 Veure detall a l’annex 2: Ocupació activitat tardes 
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.1.- Hores d’ús dels espais segons qui els ha utilitzat  
 
6.1.1.- Matins de l’1 de gener 

 
 

 
 

 
 
6

al 31de desembre (de 9 a 16 h.) 

Hores d'ús als matins al TiG

Projectes Inserció Laboral; 

tats TIG; 5

Reunions tècniques i de 
coordinació; 156

dividual; 259
495

Enti 53

Ús in

Projectes Inserció Laboral

Entitats TIG

Reunions tècniques i de coordinació

Ús l individua

 

  

1r 
e

2n 
imestre

3r 
estre 

4t 
est TAL upactrimestr tr trim trim re TO  d'oc

ió 

%  

BC tius 
Roq 80 124 43 145 392 %

N ACTIVA, disposi
uetes 26,8

BC  Ocupació 
dis 2 83 0 10 7,0%

N ACTIVA, Plans
tricte  0 0 3

Xar 111 133 31 165 440 %xa d'intercanvis 30,1
Gru 24 35 18 36 113 7,7%p de Criança 
REU S Coord… 39 49 24 4 156 %NIONS TÈCNIQUE 4 10,7
ÚS 8 68 85 98 259 %INDIVIDUAL  17,7
TOT INS  282 492 201 488 1463 0,0%AL HORES D’ÚS MAT  10

  

1er 
e

2on 
imestre

3er 
imestre 

4rt 
mest TOTAL

% 
cupa

ció trimestr tr tr tri re  d'o

Pro aboral 100 207 43 145 495 33,83%jectes Inserció L
Ent 135 168 49 20 55 7,80%itats TIG 1 3 3
Reu cordinació 39 49 24 4 15 0,66%nions tècniques i C 4 6 1
Ús 8 68 85 9 25 7,70%individual 8 9 1

TOTAL HORES ÚS ESPAIS MATINS 282 492 201 488 146 0,00% 3 10
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de 16 a 22 h)  

  

1r 
trime

 
2n 

trime
 

 
3r 

trimestr
 

4t 
trimes

OTAL
201

 del tota
'ocup

 
6.1.2.-Tardes de l'1 de gener al 31 de desembre (
 

 
 
 

stre stre e tre 
T  %

4 d
l 

ació

Centre Ton i Guida 865 887 531 902 3185 35,0%
Entitats del Ton i Guida 1788 1539 442 1894 5663 62,2%
Ús d'entitats externes  29 110 79 40 258 2,8%

Total hores d’ús 2682 2536 1052 2836 9106 100,0%
 
 

  
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre 
TOTAL 
2014 

% del total 
d'ocupació

Tallers Ton i Guida 87 104 49 150 390 5,2%
Gestió i reunions de 
Coordinació 385 388 246 373 1392 15,3%
Activ. de 
programació TiG 69 61 8 60 198 2,2%
Acollida i serv. 
Informació 324 334 228 319 1205 13,2%
Antics alumnes 0 0 0 3 3 0,0%
GRODEMA 26 31 16 29 102 1,1%
Ass. Titellaire 24 35 45 11 115 1,3%
Comitè Nicaragua 20 20 7 14 61 0,7%
El Racó del Gat 26 20 14 24 84 0,9%
Grup de ball en línea 16 20 16 24 76 0,8%
Grup dansa del 
ventre 28 25 14 24 91 1,0%
Grup de pintura Nou 
Barris 39 36 18 36 129 1,4%
Grup salsa casino 18 18 12 29 77 0,8%
Grup de teatre 
Sonrisas 26 23 12 24 85 0,9%
Grup de teatre Te 
Literari 24 17 6 8 55 0,6%
Coral Ton i Guida 22 16 24 36 98 1,1%
Revista Talaiot 5 4 0 0 9 0,1%
Te Literari 25 13 8 4 50 0,5%
Xarxa d'intercanvis 1477 1243 250 1622 459 50,42 %
Grup Foto Roquetes 12 18 0 6 3 0,4 6 %
Projecte Franja i 
joves 3 47 2 0 52 0,6%
Pla Comunitari 0 0 8 8 16 0,2  %
Ús individual 0 11 13 2 26 0,3  %
Grups externs 26 48 41 18 13 1,53 %
Comerciants 0 0 12 12 24 0,3%
Serveis socials 0 4 3 0 7 0,1  %

Total hores d’ús 2682 2536 1052 2836 9106 100,0 %
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tilització dels espais del Ton i Guida   Tardes  
 
U
De 16 a 22 h. 

0

ÚS DE L'ESPAI DEL TON I GUIDA A LES TARDES

6000

7000

8000

9000

10000

Centre Ton i Guida

2000

3000

4000

5000 Ent ts del Ton i Guidaita
Ús titats externes d'en
Total hores d'ús

1000

1r trimestre 014
en.-febr.-març

2n trimestre 014
Abr.-maig-juny

 014
Jul.-ag.set.

4t tri e 014
Octubre

AL 203r trimestre mestr TOT 14
G

 
 
Hores d’ús per part de les entitats 

ENTITATS DEL TON I 
GUIDA 

1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

4t 
trimestre 

TOTAL 
2014 

% 5 
d'ocupació 

Antics alumnes 0 0 0 3 3 0,05%
GRODEMA 26 31 16 29 102 1,8%
Ass. Titellaire 24 35 45 11 115 2,0%
Comitè Nicaragua 20 20 7 14 61 1,1%
El Racó del Gat 26 20 14 24 84 1,5%
Grup de ball en línea 16 20 16 24 76 1,3%
Grup dansa del ventre 28 25 14 24 91 1,6%
Grup de pintura Nou Barris 39 36 18 36 129 2,3%
Grup salsa casino 18 18 12 29 77 1,4%
Grup de teatre Sonrisas 26 12 24 85 1,5%23
Grup de teatre Te Literari 24 6 8 55 1,0%17
Coral Ton i Guida 22 16 24 36 98 1,7%
Revista Talaiot 5 4 0 0 9 0,2%
Te Literari 25 13 8 4 50 0,9%
Xarxa d'intercanvis 1477 1243 250 1622 4592 81,1%
Grup Foto Roquetes 12 18 0 6 36 0,6%

TOTAL 1788 1539 442 1894 5663 100,0%
 
L’associació que més ha utilitzat els espais de l’equipament ha estat la Xarxa 
d’Intercanvi de Coneixements. El 81,1 % respecte a l’ús que han fet les altres entitats 
del Centre i el 50,4 % respecte a l’ús total que s’ha fet a les tardes de l’equipament. 
Aquest major ús es correspon amb el major volum d’activitat diària que aquesta 
associació porta a terme al Ton i Guida. 
                                                 
5 Ocupació respecte a les altres entitats del Centre 
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6.2.- Utilització d’espais externs al Ton i Guida 
 
El fet de no poder donar resposta al propi equipament a iniciatives 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. 
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 fer activitats programades des de la 
comissió de programació del Ton i Guida.       
 

Hores d'ús d'espais externs     
          

  
1er 
Trim.     

2on  
Trim. 

3er  
Trim. 

4t 
Trim.  

TOTAL 
D’HORES

CENTRE TON I GUIDA 15 17 8 18 58
ENTITATS DEL TON I GUIDA 54 66 28 1894 2042

TOTAL 69 83 36 1912 2100
 
      

HORES D'OCUPACIÓ D'ESPAIS EXTERNS

58

2042

CENTRE TON I GUIDA

ENTITATS DEL TON I GUIDA

 
 
 

     
Cine fòrum al Casal de la gent gran de Roquetes         Teatre Eclipse a L’IE Turó de Les Roquetes 


