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INTRODUCCIÓ
Aquest ha estat un any en el qual hem treballat especialment per tal de
potenciar les activitats de dinamització al barri amb la intenció de consolidar les
portades a terme l’any anterior i augmentar l’oferta d’aquest tipus d’activitats.
En aquesta línia s’ha treballat bàsicament a partir de les comissions
organitzadores del cicle festiu al barri i des de la Taula de Cultura que,
coordinadament amb el Pla de Barris, s’han començat a posar en marxa
diferents projectes contemplats a les línies d’actuació plantejades per la Taula
l’any 2017 i que de cara a l’any 2019 preveiem obtenir el fruit del treball que
s’ha portat a terme aquest any.
A més de les activitats ja “tradicionals” que es venen organitzant en els últims
anys (Setmana de la dona, tallers, cicle festiu, diades contra la violència de
gènere... aquest any, amb la intenció d’arribar a nous públics, hem treballat per
generar noves propostes tant dintre com fora de l’equipament; per destacar-ne
alguna podem citar la jornada de portes obertes amb que es va inaugurar la
temporada, la celebració de la diada de Sant Ponç, la sortida familiar a la neu o
la trobada de grups del Ton i Guida entre altres.
En síntesi podríem dir que aquest a estat un any en el qual s’ha treballat per tal
de consolidar línies de treball ja iniciades l’any anterior (dinamització cultural de
Roquetes i captació de nous públics com a destacables) i vetllar especialment
per enfortir la relació i la coordinació amb els altres equipaments i agents
culturals i socials del barri.
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1.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE TON I GUIDA
1.1.- L’EQUIPAMENT
Amb la finalitat de generar al Ton i Guida un espai específic per facilitar la
relació entre les persones usuàries del Ton i Guida, es va plantejar la proposta
d’habilitar la sala Serrallonga com a espai «amable» on les persones que ho
desitgin puguin trobar un lloc on passar una estona abans o desprès de fer
l’activitat que han vingut a fer. El vestíbul actual del Ton i Guida, que, per
concepte, hauria de fer aquesta funció, no l'està complint ja que normalment
està força concorregut, i són força les ocasions en que està ocupat per
activitats programades que per qüestions d’aforament no es poden fer en altres
espais de l’equipament.
El fet d’escollir la sala Serrallonga i no un altra, ha estat motivat pel fet que
aquesta sala compta amb una terrassa, la qual s’ha condicionat com a espai
verd en el què s’ha fet un hort urbà i s’han posat també testos amb plantes
aromàtiques i decoratives.
La nova ambientació de la sala, la terrassa i la seva adequació al nous usos
s’ha pensat i s’ha fet a partir d’una comissió formada per persones del grup de
decoració, de GRODEMA, del grup de Te Literari i persones a títol individual
.

Terrassa de la Sala Serrallonga «Terrassa Guilleries»

1.2.- EQUIP DE TREBALLADORS/ES
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Aquest ha estat un any de canvis i ajustaments en l’equip tècnic del Ton i
Guida.
La voluntat de reforçar la línia de dinamització cultural al barri i portar a terme
noves activitats que tinguin com a objectiu principal captar nous públics i
reforçar les d’activitats familiars, ha fet que es reestructuressin algunes de les
funcions dels membres de l’equip. Partint de sis grans blocs (informació,
difusió, feina interna, dinamització, relacions externes i programació) s’han
distribuït les tasques de cada un d’ells entre les quatre persones de l’equip.
Al desembre l’equip va fer una jornada interna de treball per acabar de
conjuntar l’equip i plantejar la visió comú del projecte.
A l’octubre va deixar l’equip una de les persones, essent substituïda pen una
altra que s’ha incorporat amb jornada de 30 hores/setmana.
Actualment l’equip a quedat configurat per tres persones que assumeixen
tasques de dinamització (dues a jornada complerta i una a 30 hores setmanals)
i una altra persona que assumeix la coordinació del projecte.
S’han fet reunions de coordinació d’equip tots els dilluns per tal de portar a
terme les decisions preses a les diferents comissions, gestionar l’aspecte tècnic
del projecte i fer el seguiment i la planificació de les activitats. Mensualment
s’han fet també reunions 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, grup de
gènere, taula de salut, Carnaval, Festa Major, Dia de la Pinya, Activitats d’Estiu,
activitats de Nadal ...).
1.3.- HORARI DEL CENTRE
L’horari d’obertura al públic en general ha estat de dilluns a divendres de 10 a
13 h. i de 16 a 22 h.
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
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PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES.
La Plataforma és una associació de la qual 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 formen 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. Es fan també trobades 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 i facilitar la seva vinculació al projecte global, 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.
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.
A final d’any es va fer l’assemblea anual en la qual van participar 65 persones i
es va rendir comptes de la gestió, es va valorar l’any, i es van fer propostes per
la millora del projecte.
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Aquest any, per primer cop, prèviament a l’assemblea es va fer una exposició
al vestíbul amb les dades d’activitats i econòmiques. A partir de la informació
exposada el dia de l’assemblea es van generar dinàmiques per facilitar la
participació. El resultat va ser una assemblea més participada i molt més
dinàmica del que havia estat en anys anteriors.
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ.
La Comissió de programació es reuneix mensualment, i és l’òrgan de
participació encarregat del programa d’activitats del centre. El nombre de
persones participants va variant. Aquest any la participació a girat al voltant
d’10 – 11 persones a cada reunió.
La programació es fa en base als següents criteris:











Vetllar per la qualitat de la programació del Ton i Guida, facilitant la
producció d’activitats, exposicions, espectacles per part dels
propis grups i acompanyar i donar suport en el procés de creació,
producció i difusió.
1. Si és una proposta externa al Ton i Guida i al barri ha de tenir un
mínim de qualitat
2. El Ton i Guida ha de donar suport als grups per millorar la qualitat
dels seus «espectacles» / «activitats»
Ser una eina de dinamització intercultural donant a conèixer les
diferents cultures
1. S’ha de fomentar la participació activa d’aquests grups i que siguin
coopartíceps de l’organització
Potenciar els diferents recursos (espais, humans, tècnics) culturals
del barri
1. Es creu que és una feina a fer des de la Taula de Cultura, en la qual
el Ton i Guida ha de tenir un paper capdavanter
2. Es creu que és important que el Ton i Guida sigui present en els
diferents espais culturals del barri organitzant activitats més enllà del
centre
3. Captar els «artistes» del barri i «donar-lis oportunitats» (músics,
artistes gràfics, arts escèniques...)
Donar a conèixer altres projectes d’interès per la gent del barri
1. A nivell informatiu
2. A nivell de sensibilització social
Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats del Ton
i Guida
1. Tant en la participació com en l’organització d’activitats i/o projectes
2. S’ha de treballar per tenir més representació dels grups en espais
comuns del Toni Guida com ara la Comissió de Programació
Ser part activa del programa d’activitats socioculturals i festes del
barri
1. Festes anuals: Festa Major, Castanyada (Nit d’ànimes), Carnaval,
Dia de la Pinya
2. Fomentar la implicació del grups
7
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3. Aportar noves activitats tenint en compte i reforçant les que ja es fan.
Apostar per una programació innovadora/creativa
1. Potenciar activitats d’estiu
2. Potenciar activitats novedoses durant la resta de l’any
Oferir una programació transversal tenint en compte les diferents
característiques socials del barri
1. Edat
2. Cultura
3. Interessos
4. Considerar la disponibilitat de temps de lleure dels diferents sectors
de la població (hora activitats, caps de setmana, etc...)
5. Arribar a nous públics

COMISSIÓ DE DONES DEL TON I GUIDA I PROJECTE INVISIBLES
Aquestes són dues comissions que treballen al voltant del tema dona. Son
grups de treball diferents però en el qual participen algunes de les mateixes
dones. De fet, el projecte (IN)VISIBLES va néixer en el si de la comissió de
dones l’any 2017 en el marc de la Setmana de la Dona que es celebra al Ton i
Guida des del 2011.
La Comissió de dones, en la què participen habitualment entre 8 i 10 dones, a
més de l’organització de la setmana de la dona porta també a terme altres
activitats al llarg de l’any.
El projecte Invisibles treballa per la recuperació històrica de les dones en la
construcció del barri de Roquetes i aquest any s’ha treballat en l’elaboració d’un
documental que visibilitzi el paper de la dona en aquest aspecte. El grup motor
d’aquest projecte el formen 6 persones.

Taller de poesia eròtica, una de les activitats de la Setmana de la Dona

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 qual s’ofereixen:
8
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comissió de tècnics, Seguiment fotogràfic, manteniment de l’equipament i
petites reparacions, repartiment de difusió, consergeria, 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 19h 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: 2n i 4t dimarts de 20h a 22h al Ton i Guida
Web: www.grodema.org
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
9
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Revista Talaiot
Dia de trobada: puntualment 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
http://toniguida.net/



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
A/e: otniteatro@gmail.com
 Grup de teatre Eclipse
Dia de trobada: dijous de 19 a 20,30 h
A/e: eclipseteatro@hotmail.com
 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: dimecres de 20.30 a 21.30 h.
 Grup de Dansa del Ventre
Dia de trobada: dijous de 16 a 18 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
A/e: grupfotoroquetes@gmail.com
 Grup Locas por el baile
Dia de trobada: Dijous de 20 a 22 h
 Coordinadora Teatral de Roquetes
A/e: coordinadorateatral.roquetes@gmail.com
 GRSSS99
A/e: grsss1999@gmail.com
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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. En són
exemple la comissió d’homes, la de final de curs o els grups d’intercanvi de la
xarxa d’intercanvi de coneixements.

El grup de teatre OTNI presenta Un funeral muy divertido

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 participants
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, audiovisuals o xerrades, concerts i
espectacles, exposicions, les de caràcter relacional i de celebració, tallers,
sortides culturals, familiars, les de dinamització i de col·laboració amb el barri i
les pròpies de les associacions.
11
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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, de les quals només es recullen en aquesta memòria
aquelles en les quals el Ton i Guida es coorganitzador.
Les associacions i col·lectius es beneficien del suport en recursos humans,
infraestructurals i organitzatius dels què disposa el casal.
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 375 persones
al voltant dels 40 tallers d’intercanvi setmanals que han fet durant tot l’any. La
Xarxa ha fet una utilització al voltant del 40% sobre el total dels espais de
l’equipament a les tardes i del 77% respecte a l’ús que han fet el conjunt
d’associacions del centre.

Programació d’activitats familiars a l’abril

Mitjana diària d’usuaris que han utilitzat l’equipament: 350
Col·laboradors habituals: 80

Activitats culturals
Exposicions
Tallers

Núm.
d’activitats
129
21
36

Núm. de
participants
7.658
12.600
503

Mitjana de
participants
59,36
600
14

12

Casal de Barri Ton i Guida
TOTAL

Memòria 2018
186

20.323

109,3

ACTIVITATS SEGONS EL TIPUS I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Núm. d'ac- Núm. de
Mitjana de
tivitats
Participants participants
Pel·lícules, audiovisuals i xerrades

17

519

30,5

Concert i espectacles

13

497

38,2

Exposicions

21

12.600

600,0

Relacionals, de celebració i cohesió de grups

17

1.114

65,5

Espai taller

18

228

12,7

Sortides culturals

36

658

18,3

5

127

25,4

16

1.427

89,2

7

2.650

378,6

36
186

503
20.323

14,0
109,3

Familiars
Participació al cicle anual d'activitats al barri i col·laboració amb entitats
Activitats organitzades per les entitats (1)
Tallers (2) (3)
TOTAL

(1) Les activitats de La Titellada es comptabilitza com 1 activitat
(2) No es comptabilitzen els 40 intercanvis trimestrals organitzats per la Xarxa de
Coneixements en els quals han participat 375 persones.
(3) 503 correspon al total d’inscripcions. Les persones matriculades han estat 223
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Concert d’arpa i marimba a càrrec de Bloomingduo

Núm. de participants
Tallers
Activitats pròpies de les entitats
Participació al cicle anual d'activitats al barri
Familiars
Sortides culturals
Espai taller
Relacionals, de celebració i cohesió de grups
Exposicions
Concert i espectacles
Pel·lícules, audiovisuals i xerrades
0

20

00

40

00

60

00

80

00

0
10

00

0
12

00

0
14

00
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3.2- Grups, associacions i col·lectius que han participat en l’organització
de les activitats
El projecte del Ton i Guida té com a un dels seus principals objectius la
implicació i participació de grups i persones en l’organització de les activitats
que es portin a terme. Creiem que la participació activa, no només a l’hora de
fer propostes o assistir a les activitats, sinó també pel que fa a la seva
organització, es fonamental tant pel que fa a la vinculació en el projecte com a
l’aprenentatge organitzatiu que suposa.
Un tipus d’activitats que no s’estan programant de forma participada son els
talles. Aquests es programen per part de l’equip tècnic en funció dels que ja es
venen fent històricament i/o de les demandes i necessitats detectades.
Aquest any ha augmentat el percentatge d’activitats en les quals no ha
participat organitzativament cap col·lectiu o persona. Aquest fet s’ha donat
perquè s’han programat el que anomenem com a «càpsules». Aquestes son
microtallers d’un parell d’hores que estan pensats per interessar a nous públics
i per facilitar espais de relació entre persones dels diferents grups i activitats
que participen habitualment al Ton i Guida.
Percentatge de participació en les activitats
Sense comptabilitzar els tallers
Total de col·lectius participants en l’organització de
les activitats
Mitjana de col·lectius participants per activitat
Activitats en les quals ha participat organitzant-les 1
o més col·lectius
Activitats en les quals no ha participat organitzantles cap Col·lectiu però si persones a títol individual
Activitats en les quals no ha participat en
l’organització cap col·lectiu ni persona a títol
individual

38
3,9
89

59,33%

27

18,00%

34

22,67%

Nombre de persones participants
Número total d’activitats (sense tallers)
Núm. de persones participants en l’organització d’activitats
Mitjana de participants en l’organització d’activitats

150
484
3,23
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Càpsula de cuina vegana a la terrassa de Serrallonga

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, veïns i veïnes
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.
Principalment a les tardes l’equipament s’omple d’activitat, essent força habitual
no poder donar resposta a algunes demandes d’utilització de l’espai per tenirlos tots ocupats. És per aquest motiu que, sempre que ha estat possible, s'ha
intentat que la cessió de l’espai fora en horari de matins i migdia.
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.
L’ocupació al matí per part de Barcelona Activa ha estat de 626 hores,
suposant el 25,21 % respecte a la resta d’activitat dels matins, que ha estat en
total de 2.483 hores, de les quals un altre 17,28%, dels espais, han estat
utilitzats per diferents projectes, col·lectius, grups i en ocasions persones
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individuals per fer assajos, reunions o altre tipus d’activitats socials o culturals.
Pel que fa a l’ús que han fet els grups del Ton i Guida ha estat del 10,27%.
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.
Projecte Roquetes Conviu Classes de carnet de conduir. Activitats puntuals.
PIAD

Taller d’autodefensa

Grups, associacions i
persones del barri
Paidos

Reunions. Assaig de teatre, de ball i de música,
costura...
Sessions d’avaluació

Ass. d’economia social i
Treball intern, reunions, presentacions...
cooperativa Som del barri
Associació Nakeramos
Reforç escolar a nens i joves i tallers.
Cia. Mateolica

Assaig del nou espectacle

Projecte d’inserció laboral Formació per a la inserció laboral.
per joves Tastet d’oficis
Projecte Franja
Tallers i activitats d’estiu adreçades a joves de 13 a 15
anys.
Cooperativa d'habitatge
Sessions informatives i reunions dels cooperativistes
Hort dels Cirerers
Percu dones
Reunions
EAIA

Trobada d’equips EAIA

Fincas Riguis

Reunió de veïns

B-Mincome

Activitats amb persones participants al programa

Casal de Joves de
Roquetes
Cooperativa La Fàbric@

Cursos de monitors i directors de lleure, reunions,
sessions formatives...
Sessió informativa certificat digital

Projecte Camile
AMPA Turó de Roquetes

Sessions d’arterapia adreçades a dones derivades del
PIAD
Taller decoració Carnaval

Ass. Interfice

Treball intern i reunions

AMPA IE Antaviana

Tallers familiars

Ass. Animalista Rescat

Tallers de cuina vegana

NOUCAT «Moneda
Punt d’informació i formació sobre el REC
Ciutadana REC»
Escola de Circ Rogelio
Classes del Mòdul formatiu de professionalització.
Rivel
Projecte Roquetes Conviu Classes teoria carnet de conduir.
Espai de la vida
quotidiana

Grup de suport psicològic adreçat a persones en
situacions diverses.
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3.4.- Activitats de dinamització al barri
Com a centre cultural del barri, cal apostar decididament per impulsar la
dinamització cultural a Roquetes i en conseqüència dedicar recursos del propi
projecte en aquesta direcció. En aquesta línia aquest any hem seguit treballant
amb la idea de fomentar la cultura al barri conjuntament amb d’altres
entitats/associacions/col·lectius de Roquetes amb les què hem creat sinergies.
Seguim apostant per una dinamització d’activitats a l’espai públic adreçades a
un públic molt divers amb l’objectiu d’arribar al màxim de veïns i veïnes del barri
de Roquetes.
El Ton i Guida seguim participant activament en la organització compartida
d’activitats ja consolidades i que tenen molta presència al barri en el marc del
Cicle Festiu anual.
Amb la doble idea de generar un espai compartit entre comerciants i veïns/nes i
dinamitzar la plaça de les dones de Nou Barri inaugurada l’any anterior, hem
volgut recuperar una festivitat tradicional que ja s’havia celebrat al districte, la
de Sant Ponç. L’activitat va consistir en una mostra amb paradetes i tallers
relacionats amb la diada i una actuació musical per finalitzar. Es va valorar molt
positivament l’experiència per part de tothom, motiu pel qual pretenem mantenir
aquesta celebració els propers anys.
Enguany ha estat el segon any que s’han programat activitats al carrer al mes
de juliol coordinadament amb Roquetes Conviu i Casal de Gent Gran,
proposant una oferta cultural adreçada a tots els públics i en ubicacions
diferents del barri per generar una participació molt diversa dels veïns i veïnes.
Arrel d’una de les activitats que es van oferir al juliol del 2017, una xerrada
sobre la lluna, vam despertar l’interès en diferents col·lectius del barri, interès
que es va aprofitar per fer una aposta de programació compartida amb el
projecte Roquetes conviu, d’un cicle de xerrades culturals durant el 2018 que
tenia com a un dels principals objectius afavorir relacions amb la comunitat
gitana.
Pensem que es important destacar les activitats de caràcter familiar que hem
organitzat des de la comissió de lleure en família de la qual en formem part.
Creiem que és un col·lectiu amb el què cal promoure activitats de caire cultural i
festiu a partir de les quals establir vincles per tal d’impulsar la seva participació i
implicació en els projectes del barri.
Per Festa Major es va millorar l’activitat infantil que tradicionalment es fa al C.
Garigliano en la què, conjuntament amb el casal Infantil de Roquetes, AMPA
Turó de Roquetes, Roquetes Conviu i Pla Comunitari, vam treballar per
dissenyar una activitat que donés resposta a una inquietud de barri en quant a
dinamització familiar.
En quant a la programació d’estiu, en el marc d’Operación Solete també vam
apostar per programar activitats familiars intentant visibilitzar la diversitat
cultural del barri i facilitar la promoció de la convivència a partir del
protagonisme dels infants. També les activitats de Nadal, dissenyades i
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programades conjuntament per diferents entitats del barri, semblen haver-se fet
un espai a les agendes any rere any.
A través del taller d’escalada al rocòdrom de la plaça de Salvador Puig Antich
hem volgut rebrotar un espai al barri on pugui generar-se un espai de relació a
través de l’esport. Encara queda feina per consolidar i donar vida a l’espai, però
seguim treballant per seguir fent activitats, repensar l’espai i aprofitar-ne la seva
infraestructura per enfortir l’activitat cultural a les places, en aquest cas la
cultura de l’esport.
Aprofitant la incorporació del Pla de Barris des de la Taula de Cultura s’ha
començat a impulsar nous projectes obrint diferents plans d’acció a partir de les
línies de treball que ja havien sortit en aquest espai de coordinació. Com a Ton
i Guida participem activament en una gran part de projectes culturals que s’han
iniciat enguany al voltant de la fotografia, el teatre, la fira d’arts o el dibuix.
Son projectes que s’estan iniciant i que tenen tots ells un objectiu comú, activar
espais de coordinació al barri entre equipaments i veïns/es i dinamitzar la vida
cultural i social del barri.

ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ AL
BARRI

DATA

LLOC

Taller decoració camió Carnaval i
participació a la Rua

23, 30 i 31
de gener

IE Turó, barri de Roquetes i Rua
Via Júlia

Sortida familiar a la neu

25 febrer

La Molina

Berenar de Senyors de la Setmana de
la dona

1 de març

Casal de la Gent Gran de
Roquetes

Master class de zumba i xocolatada

6 de març

Pl. dels Titellaires

Caminada per Collserola

7 de març

Camí de les Aigues

Fira de Sant Ponç

11 d’abril

Pl. de les Dones de Nou Barris

Cercavila inaugural de Festa Major

11 de juny

Carrers de Roquetes

11 de juny

Pl. del Titellaires

13 de juny

C. Garigliano

Sopar de Festa Major al c. Romaní

15 de juny

C. Romaní

Diables de Festa Major

17 de juny

Pl. de Les Roquetes

Cercavila inaugural «Operación
Solete»

2 de juliol

Carrers de Roquetes

Cinema a la fresca

11 de juliol

C. Llovera

Wilo i La Manivela teatro presenten
Cuentos tropicantes

13 de juliol

Anfiteatre

Concert de corals Antaviana i del Ton i
Guida
Activitats infantils de Festa Major al
carrer Garigliano
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Concert amb Palos de ciego

21 de juliol

Taller obert de circ a places de
Roquetes

4, 11, 18 i
25 de juliol
9, 16 i 23
de juliol

Taller obert Fem art al barri

Anfiteatre
Places de Roquetes
Places de Roquetes

Sopar de dones i xerrada sobre
feminitat

23 de juliol

Pl. Salvador Puig Antich

Alvarito i Cia. Presenta Somnis

27 de juliol

Pl. de Les Roquetes

Suport a La Titellada 2018

Del 26 al
30 de set.

Barri de Roquetes

20 d’oct.

Pl. de Les Roquetes

10 de
desembre
20 de
desembre
Del 26 al
30 de set.

Pl. de Les Roquetes i carrers del
barri

Taller de percussió al Dia de la pinya de
Roquetes
Encesa de llums i concert ambulant de
Nadal
Caga Tió a Roquetes
Suport a La Titellada 2018

Carrers i plaça de Les Roquetes
Barri de Roquetes

4.- UTILITZACIÓ D’ESPAIS
La franja de matins ha estat ocupada el 38,28% respecte a la disponibilitat total
de l’espai. Aquest percentatge ha estat una mica inferior al de l’any 2017 que
va ser del 41,66%, entre altres motius aquest fet s’ha donat per la demanda
més baixa d’espais en activitats ocupacionals i d’inserció. Per contra han estat
més els col·lectius i projectes que han utilitzat l’equipament per portar a terme
les seves activitats, en alguns casos de forma puntual i en d’altres de forma
regular al llarg de tot l’any com en el cas del projecte B-mincome o de les
sessions de gimnàstica suau portades a terme pel CAP.
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 50,49%, però cal considerar que aquest es veu 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). 1

1

Veure annex 2 de la memòria
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4.1.- Hores d’ús dels espais segons qui els ha utilitzat
4.1.1.- Matins
Hores d’ús dels espais
1er
2on
3er
4t
TOTAL
segons qui els ha hutilitzat trimestre trimestre trimestre trimestre
Projectes Inserció Laboral
Entitats TIG
Gestió, coordinació, activitats i
serveis TiG
Grups, associacions i persones
del barri
Altres grups i persones
TOTAL HORES ÚS ESPAIS
MATINS

%
d'ocupació

129

302

62

133

626

25,21%

68

65

14

108

255

10,27%

245

361

203

364

1173

47,24%

44

121

11

5

181

7,29%

97

33

15

103

248

9,99%

583

882

305

713

2483

100,00%

US ESPAIS TON I GUIDA MATINS
9,99%
7,29%

25,21%

10,27%

Barcelona Activa
Entitats TIG
Gestió, coordinació activitats i
serveis TiG
Grups, associacions i persones
del barri
Altres grups i persones

47,24%
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4.1.2.-Tardes

El misteri de la vida, desmontan tòpics, Xerrada de la semana de la dona al vestíbul

Hores d'ús dels espais segons qui els ha utilitzat

Any 2018

TARDES DE 16 A 22 h
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1r trimestre

2n trimes- 3r
tre
trimestre

4t
trimestre

TOTAL
2018

% del total
d'ocupació

Tallers Ton i Guida
115

74

30

120

339

5,2%

453

393

170

353

1369

20,1%

41

36

15

15

107

1,6%

420

348

168

330

1266

18,6%

0

0

0

0

0

0,0%

14,5

13,5

4

12

44

0,6%

14

6

24

11

55

0,8%

11

7

5

9

32

0,5%

21

21

6

14

62

0,9%

20,5

20,5

4

14

59

0,9%

22,5

18,5

6

18

65

1,0%

26

28

4

18

76

1,1%

18

24

0

12

54

0,8%

24

24

2

16

66

1,0%

39

36

5

34

114

1,7%

24

18

2

16

60

0,9%

0

0

0

0

0

0,0%

17

25

0

9

51

0,7%

893

859

124

761

2637

38,7%

6

6

2

2

16

0,2%

22

12

2

8

44

0,6%

51

0

6

28

85

1,2%

17

28

0

0

45

0,7%

71
11
2351,5

27,5
26
2051

0
11
590

8
10
1818

106,5
58
6810,5

1,6%
0,9%
100,0%

Gestió i reunions de Coordinació
Activ. de programació TiG
Acollida i serv. Informació
Antics alumnes
GRODEMA
Ass. Titellaire
Comitè Nicaragua
El Racó del Gat
Grup de ball en línea
Grup dansa del ventre
Grup de pintura Nou Barris
Grup salsa casino
Grup de teatre OTNI
Grup Te Literari
Coral Ton i Guida
Revista Talaiot
Locas por el baile
Xarxa d'intercanvis
Grup Foto Roquetes
Ioga Aurora
Altres grups i comissions del TiG
Serveis, equipaments, projectes del
barri...
Associacions,grups, persones del
barri
Altres grups i persones
Total hores d'ús

Hores d’ús per part de les entitats
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En conjunt, l’ús que han fet les diferents entitats i grups del ton i Guida a les
tardes ha suposat el 50,4% del total, essent l’associació que més ha utilitzat els
espais de l’equipament la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements, que ha estat
el 76,8% respecte a l’ús que han fet les altres entitats del Centre, i el 38,7 %
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.

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 per fer activitats programades des de la comissió de
programació del Ton i Guida.

Hores d’ús d’espais externs 1ER
Tardes de 16 a 22h.
TRIM

20N
TRIM

3ER
TRIM

4T
TRIM

% ocupació
TOTAL TiG/Entitats
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CENTRE TON I GUIDA
ENTITATS DEL TON I GUIDA
TOTAL

Memòria 2018

35
30
65

44
24
68

10
14
24

19
5
24

108
73
181

59,7%
40,3%
100,0%

Taller de percussió amb Sompercussió al dia de La Pinya
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Xerrada sobre violència de gènere a la biblioteca

Trobada de grups al “parc de les aromàtiques”
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Cantada de corals a l’encesa de llums de Nadal
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