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1● PREÀMBUL

ANTECEDENTS

La nostra Associació neix formalment el febrer de 2006, encara que ja
portàvem al voltant de dos anys pensant què havíem de fer i com.

L’ Esperança Batlles, professora, en Juanjo Martos, educador especial i en Josep

Antoni Ruiz, psicòleg, varen voler portar a terme un projecte per a
desenvolupar el món dels titelles al barri perquè creien que els nostres infants i

les famílies de Roquetes havien de tenir accés a la cultura popular i a un tipus
de lleure més creatiu i educatiu.

L’Associació Titellaire, com hem dit abans, té una vida formal curta, però les

persones que formem l’entitat i que som darrere del projecte, tenim una llarga
trajectòria associativa al Districte Nou Barris de Barcelona. Som membres de
l’Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes i del teixit associatiu del barri des
dels anys 70, participem en la Comissió de Festa Major de Roquetes, en els

òrgans participatius del Districte (Consell de Salut, d’Educació o de Medi
Ambient), desenvolupem tasques al Pla Comunitari de Roquetes, gestionem, a
través de la Plataforma d’Entitats de Roquetes, el Centre Cultural Ton i Guida...

En fi, som gent amb un llarg recorregut al món associatiu i cultural del barri,

que hem volgut oferir una part del nostre temps a desenvolupar un nou

projecte que engresqui a persones que acaben d’arribar i a les que ja hi eren, a
les que mai han estat associades juntament amb les que porten temps dedicant
part del temps lliure a la construcció del barri de Roquetes.
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LA POBLACIÓ DEL BARRI DE ROQUETES
El barri de Roquetes, amb una població actual que supera les quinze mil
persones, va néixer als anys seixanta com a suburbi de la ciutat de Barcelona.

En aquella època era un barri sense serveis bàsics, amb innumerables
deficiències estructurals i format bàsicament per persones procedents de

l’emigració del sud d’Espanya. Els anys vuitanta acollim els primers nouvinguts.

Es tracta de famílies gitanes del desaparegut barri de la Perona, avui dia
incorporades a la vida i a les lluites del barri. Ara, ja de ple al segle XXI, en un
món globalitzat, Roquetes acull la tercera emigració: persones que provenen de
l’Amèrica Llatina, del Magreb, de l’Àfrica Central i de l’Extrem Orient.

Amb els nouvinguts, en els últims 5 anys la població de Roquetes s’ha

incrementat, tot i que en els dos últims hi ha hagut una certa regressió
(increment del 1.46% vers el 0.76% de Barcelona en 5 anys).
ROQUETES Poblac.Total

BARCELONA

16.050
16.000
15.950
15.900
15.850
15.800
15.750
15.700
15.650

2007
15.600

ROQUETES

2007

2011

15.756

15.987

2011
Població Total
1.603.178

BARCELONA

1.615.448

Aquesta nova migració ha provocat una disminució de l’edat mitjana dels
habitants del barri que contrasta amb la de la població de la ciutat:
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Econòmicament, la renda mitjana familiar dels habitants de Roquetes és més
baixa que la mitjana de la ciutat:

Index RFD Roquetes (Barecelona=100)

Renda Familia a Roquetes
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En aquesta situació de crisi, la taxa d’atur dels habitants va creixent any rere
any i la proporció d’aturats de llarga durada respecte al total ja arriba a 6 sobre
10.

Finalment, respecte a les incidències que es produeixen al barri s’han de
destacar les relatives a la convivència veïnal:

Incidents de l'Ordenança Cívica a Roquetes 2012
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EL TITELLA: UN MÓN DE POSSIBILITATS
El teatre de titelles té com a característiques principals que s’adapta a totes les

edats, a diferents espais (petit i gran format), té diferents modalitats (ombres,
guinyols, marionetes…), es troben referències a infinitats de països d’on vénen
els nous veïns del nostre barri (Amèrica del sud, Magreb, Àfrica negra i Orient
Mitjà) i serveix per a aprofundir en diferents aspectes:

•

Convivència i valors -recuperació de l’ús de l’espai públic com a espai

lúdic, creació d’un sentiment de pertinença en un àmbit territorial,

participació i mobilització del veïnat com a motor de la proposta, lligams
entre les persones, coneixement de diferents realitats socials...-

•

Lleure creatiu -coneixement de contes, llegendes, fantasies... construcció

de titelles i dramatúrgia-

•

Ensenyança transversal -ús dels titelles per la formació en diferents

•

Tradicions -història i llengua de la comunitat, cultura d’un poble-

•

Teràpia de salut –recuperació de trastorns mentals, psiconeurosi, tensió

•

matèries curriculars...-

muscular, fractures, odontologia...-

Crítica social -com es fa en els vodevils, als clubs nocturns o a les notícies

del guinyol-
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2● FINALITAT

OBJECTIU

La nostra Associació vol fomentar la convivència i el civisme a partir de la
promoció de la cultura popular i tradicional a Roquetes, fent del titella un
veritable eix vertebrador per tal de prevenir conflictes culturals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Generar un projecte que permeti ampliar els espais d’educació i d’intervenció

social afavorint la creació d’una xarxa de persones que enforteixin el seu
temps lliure actiu fent cultura amb els titelles.

• Fomentar l’ús dels espais urbans del barri (places i carrers de Roquetes) per
tal de treballar la cohesió social, posant en un mateix escenari realitats
socials i culturals representatives de la població de Roquetes.

• Promoure diferents activitats (tallers, espectacles, xerrades, exposicions...)
amb finalitats educatives per donar a conèixer les possibilitats del teatre de
titelles.

• Fomentar un calendari comú entre els equipaments del barri per
promocionar aquest art.

• Oferir un punt de trobada -el Centre Cultural Ton i Guida- per tota persona
que vulgui formar-se, produir o generar activitat entorn el món dels titelles.

• Visitar els festivals d’arreu de Catalunya per tal de formar persones que
estiguin al capdavant del projecte.

• Incidir en la remodelació artística de la Plaça dels Titellaires per tal de que es
converteixi en un espai dinamitzador del nostre projecte.

• Fer passes per aconseguir una seu estable de la nostra Associació que permeti
oferir serveis relacionats amb els titelles al veïnat de Roquetes.

• Fer que el barri de Roquetes sigui un referent ciutadà en l’art dels titelles.
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3● ORGANITZACIÓ
FUNCIONAMENT
Les reunions es fan amb caràcter mensual i es celebren cada primer dilluns de
mes a les 19:00 h. al Centre Ton i Guida. En aquestes reunions participen socis i

representants dels equipaments del barri. L’objectiu d’aquestes reunions és
donar forma al projecte, coordinar els equipaments i escoles, preparar la
Titellada i analitzar les diferents possibilitats per aprofundir en el nostre
projecte.

Gestionem una pàgina web –www.titellada.cat- que serveix com arxiu de
l’entitat i per a fer difusió del projecte i de l’agenda d’activitats que es proposen.

El nostre correu electrònic –titellada@gmail.com- es gestiona diàriament i té

com a finalitat rebre propostes, enviar comunicats i mantenir contacte amb els i
les sòcies i amics de l’entitat.

Finalment, editem una agenda mensual, en format digital, dels espectacles que
es fan a la ciutat de Barcelona i dels festivals més importants d’arreu. És El
Titellaire.
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LA XARXA
Aquest projecte és un projecte de col·laboracions. A més dels socis de l’entitat
que sobrepassen la setantena, hem fet un treball de conjunció amb la resta

d’associacions i equipaments del barri. Així treballem plegats amb la Plataforma
d’Entitats de Roquetes que aplega, amb nosaltres, vuit entitats (AVV. de
Roquetes, Associació Mediambiental Grodema, Associació Ton i Guida de
Promoció Social, Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Nou Barris, Comitè de

Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris, Associació de Professors i Exalumnes
Ton i Guida i Associació Juvenil Rocket-Project) i amb el Casal Infantil de
Roquetes, el Kasal Jove de Roquetes, el Centre Cultural Ton i Guida, el Casal

d’Avis de Roquetes, l’Ateneu Popular de Nou Barris, el MIJAC de la Parròquia
Sta. Maria Magdalena, la Ludoteca de la Fundació del Pare Manel, la Biblioteca
Les Roquetes, les Escoles Bressol Torrent i Pla de Fornells, les Escoles de

Primària Antaviana i Turó de Roquetes, l’IES Guineueta i l’IES Turó de Roquetes
i la Companyia de Espectacles Mestumàcat.

LA XARXA MÉS ENLLÀ DEL BARRI
En els últims temps hem volgut compartir el nostre projecte amb altres

institucions més enllà de les fronteres del barri. Així, l’any 2011 la Xarxa Nou
Barris Acull reconeix el treball que portem a terme a favor de la promoció de la
convivència i ens atorga el premi de la segona edició del Certamen per la

Convivència. Durant l’any 2012 hem tancat també dos acords importants. El
primer amb la Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure en favor de la
cultura popular i tradicional del país, que permet al barri de Roquetes participar

al programa La Roda als Barris. El segon acord és la incorporació a UNIMA

Catalunya en qualitat de socis de la Federació Catalana de la Unió Internacional

de Marionetes que permetrà mantenir relacions amb el món titellaire de casa
nostra però també amb el de la resta de l’estat espanyol.
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RECURSOS HUMANS
L’Associació compta, com hem dit abans, amb més d’una setantena de persones

que creuen en el projecte i aporten una quantitat econòmica anual per tal de

desenvolupar-lo. D’aquests, uns quants són els que participen mensualment en
les reunions -fan com de grup motor del projecte-. I a més comptem amb
voluntaris que ajuden puntualment quan executem la nostra mostra de titelles
a finals del mes de setembre. No tenim treballadors.

RECURSOS ECONÒMICS
El pressupost que permet desenvolupar el nostre projecte prové de les quotes de
socis de la nostra entitat, de convenis de patrocini amb empreses, del suport del
moviment veïnal, cultural i dels equipaments del barri de Roquetes i de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de la
Generalitat de Catalunya.

CONTACTE
Associació Titellaire de Roquetes
c/ Romaní núm. 6 (Centre Ton i Guida) -08042 Barcelona
Telèfon: 93 354 87 21
Web: www.titellada.cat
E-mail: titellada@gmail.com
Presidenta: Inés Àlvarez
Secretària: Esperança Batlles
Tresorer: José Antonio Ruiz
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4● ACTIVITAT
ELS NOSTRES MEDIS
Per tal de fer realitat el projecte es fan diferents activitats:

•

Programa: Educació i titelles.

•

Programa: Titelles per la salut.

•

Programa: Barri, titelles i medi ambient.

•

Programa: Les relacions: una qüestió de gènere.

•

Coordinació, suport i assessorament als equipaments del barri.

•

Producció de La Titellada –Mostra d’Entitats de Les Roquetes-.

•

Suport a la Companyia de Titelles “El Racó del Gat”.

•

Edició de El Titellaire.

•

Desenvolupament del projecte de remodelació de la Plaça dels Titellaires.

•

Participació en fires i festes tradicionals.

•

Promoció del Centre d’Interès de Titelles a la Biblioteca Les Roquetes.
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EDUCACIÓ I TITELLES
Els titelles són un element de transmissió de cultura, d'història, de

coneixements... i vam pensar que també podien ser elements per a fer tota una
tasca en l'educació reglada i en l’educació en el lleure.

Fruit d'aquesta reflexió vam engegar un procés per a apropar els titelles al món
educatiu i que pogués resoldre petites o grans qüestions. En aquests moments
mantenim dues línies d'actuació.

El programa d'adaptació curricular es fa a l'IES Guineueta i està adreçat a
alumnes de primer d'ESO amb dificultats cognitives i conductuals. Funciona des
de l'any 2009. D'aquests programes, l'Institut en proposa quatre de diferents: el
món del circ, l'hort a l'escola, el taller de cuina i els titelles.

Aquest últim, que és el que treballem des de l'Associació Titellaire de Roquetes,

consisteix en la tria d'un conte popular pels alumnes assignats al programa que,
després d'un treball transversal que inclou matèries curriculars com el català,

les matemàtiques, la plàstica i la música, però també valors cívics com el treball

en equip, l’ordre o la solidaritat mútua, es representa als alumnes de parvulari

de les escoles del barri d'on provenen els alumnes-actors. D'aquesta manera
estem fent, també, xarxa entre les escoles de primària i de secundària.

Fins ara, aquests alumnes de l'IES Guineueta han representat El Gat amb Botes,

Peter Pan i Gulliver i s'ha constatat la millora de la motivació dels participants i
sobretot l'augment de la seva autoestima.

L'Associació Titellaire de Roquetes aporta els professionals d'aquest programa fins ara el Ricard Llatge i el Carles Codina- i els costos del programa

s'assumeixen entre l'IES Guineueta i la nostra Associació. També assistim als
espectacles i se’n fa una valoració acurada amb els nois i noies participants.
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A l’educació en el lleure ens adrecem amb tallers, exposicions, xerrades... que

tenen un caliu més formatiu en el teatre de titelles i volen encetar un treball de

difusió de la tradició titellaire. Aquestes es fan a les Escoles bressol i de primària
de Roquetes, a la Ludoteca Roquetes i al Centre Cultural Ton i Guida. Darrere

d’aquests tallers i de la resta d’activitats hi ha un projecte lúdic i cultural que
ens fa avançar en les nostres propostes.

TITELLES PER LA SALUT
El titella es converteix en un element facilitador per treballar aspectes de salut
comunitària al barri de Roquetes. És per això que, treballant en xarxa,
participem en dos programes de salut al territori. Un vol treballar la prevenció

en un aspecte molt concret, la salut bucodental dels infants. L'altre vol minvar
la híper-freqüentació del CAP en quan a petites malalties que abans es
corregien amb remeis casolans.

Tant l’un com l'altre giren entorn la Taula de Salut que s'impulsa des del Pla
Comunitari de Roquetes. Una Taula en la que hi ha representants d'entitats i
dels professionals de la salut que intervenen en el barri.

Així participen: l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el CAP Roquetes, la

Xarxa d'Intercanvi de Coneixements de Nou Barris, l'AVV. de Roquetes, el Grup
de Fibromiàlgia de Roquetes i l'Associació Titellaire de Roquetes.

El programa Dents sanes, sí sorgeix el 2001 com a iniciativa de l'Agència de Salut

Pública de Barcelona, per treballar, d'una manera lúdica, la prevenció i educació
bucodental dels infants, ja que durant anys s'ha constatat la persistència i
augment de les càries en infants petits.

El titellaire i amic David Laín, de la companyia "L'Estenedor Teatre" i amb més

de trenta anys d’experiència, va crear un espectacle didàctic i divertit del que
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han gaudit, durant aquests anys, els alumnes de primer de primària de moltes
escoles de Barcelona. Amb els titelles el missatge arriba amb facilitat i

s'acompanya del treball posterior a les aules i en les visites personalitzades al
dentista del CAP. És per això que hem unit esforços i recursos per a poder fer

representacions, en horari extraescolar, per a nens i famílies de primer de
primària de les escoles públiques de Roquetes.

El programa Els remeis de l’Àvia neix l'any 2008 en què es va fer un treball, fruit

d'un procés participatiu, on avis i infants de Roquetes van fer una tasca de
recollida de remeis tradicionals. Posteriorment el personal sanitari del CAP

Roquetes en va fer un filtratge i, finalment, es va publicar un llibret amb tots
aquells remeis casolans que milloren la nostra salut. Més tard l'Agència de Salut

Pública de Barcelona va creure en les bondats del treball realitzat a Roquetes,
va reeditar el llibret i el va apropar a la resta de barris de la ciutat.

Ja teníem llibret però calia difondre el seu contingut... i algú va pensar que els
titelles podien fer la feina.

L'encàrrec de transformar un llibret en un espectacle de titelles es va fer a la
Companyia d'Espectacles Mestumàcat amb més de deu anys d’experiència, que
són companys i socis de l'Associació Titellaire de Roquetes. I el que va sortir és

una representació amb titelles defensant la bondat dels remeis naturals per a
resoldre petites dolències. L'espectacle recull, de manera didàctica i

entretinguda, alguns d'aquests remeis i s'està representant als alumnes de
tercer de primària de les escoles del barri.
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BARRI, TITELLES I MEDI AMBIENT
Ja fa un temps que l’Associació Mediambiental Grodema dóna suport a la nostra
Associació en dues qüestions: la millora dels processos de l’entitat que es

centren en l’optimització dels recursos administratius, la promoció de les festes
sostenibles i la utilització de materials de rebuig per la creació artística dels

tallers que es proposen i la incorporació d’espectacles que visualitzen algun
aspecte a millorar del medi ambient per tal de conscienciar el veïnat. Amb el

desenvolupament d’aquestes dues línies d’actuació i donant-hi ressò, intentem
difondre la necessitat de conservar l’entorn.

RELACIONS: UNA QÜESTIÓ DE GÈNERE
Aquest programa de treball es fa conjuntament amb el Grup de Dones de

Roquetes i vol educar, mitjançant espectacles i treball a l’aula, les relacions de
gènere.

És des de la infància que es poden tractar i posar remei a les disfuncions
relatives a la violència masclista i per això hem volgut encetar aquesta feina
conjuntament amb les dones associades del barri.

Estem en contacte amb una companyia de titelles que treballa aquest tema i ho
posarem en pràctica durant la Setmana de la Dona a Roquetes.
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COORDINACIÓ D’EQUIPAMENTS
La nostra Associació aspira a oferir una programació estable de titelles al llarg
de l’any a Les Roquetes. És per aquest motiu que ens hem posat en contacte amb

els equipaments culturals del barri que ofereixen aquest tipus d'espectacles, per
tal de coordinar esforços, mantenir un calendari conjunt i una programació
estable al llarg de l’any.

Potser mancava comunicació entre nosaltres i podíem oferir en un mateix mes
dos espectacles i després passar temps sense cap.

La idea és poder distribuir-nos l'any i d'aquesta manera facilitar l’estabilitat en

la programació. Ara mateix ens coordinem amb l’Ateneu Popular Nou Barris, la
Biblioteca Les Roquetes i el Centre Ton i Guida per aconseguir aquest propòsit.

LA TITELLADA
És la Mostra de Titelles de Les Roquetes. Es fa realitat l’última setmana del mes de

setembre i aprofitem per fer tot un seguit d’activitats al barri entorn dels
titelles. Fem ús de places públiques i equipaments durant sis dies, per oferir

espectacles familiars i per a adults, exposicions, xerrades, tallers, un homenatge
a una companyia de titelles i l’espai Roquetes és un titella que permet donar una
oportunitat a persones del barri que desitgen començar a practicar davant del
públic amb els titelles.

En aquests anys ens han acompanyat les companyies de Toni Zafra, Teia
Moner, Jordi Bertran, Mestumàcat, L’Estenedor, Txumaneia, Grupo Taller de

Marionetas, Companyia Anita Maravillas, Trastam Teatre, Vadependent
Projecte, Farrés Brothers, Pa Sucat, Teatro Dejavu, Ninus Teatre, Teatre Nu,

Pengim Penjam, Pea Green Boat, Galiot Teatre, El Topil, Xirriquiteula, Tatoina,
Animamundi, Babi, Txo, Engruna teatre, Núria Mestres, Trac-trac, Pep Gómez,
Marduix, Binixiflat, Somriures Nòmades, Companyia B, Rocamora Teatre,

Companyia Taller Pepe Otal i Actua Produccions. Si ens deixem algú és per que
ja han passat un munt de grups de primeríssima qualitat per la nostra mostra i
se’ns ha passat.
Centre Ton i Guida
Romaní, 6
08042 Barcelona

t 93 354 87 21
w www.titellada.cat
@ titellada@gmail.com

Projecte 2013-2015 “Un titella per a Roquetes”

EL RACÓ DEL GAT
Des de l’entitat es dona suport a la creació artística del veïnat i es fa a través de
la companyia de titelles “El Racó del Gat”, nascuda el 2010, que assaja al Centre

Ton i Guida els dijous de 18 a 20 h. i que vol servir per donar resposta a la
necessitat creativa dels seus integrants i per encetar espectacles per a
representar-los a escoles i centres de lleure del barri de manera amateur.

EL TITELLAIRE
És el nostre medi de comunicació i a la vegada un servei que oferim als nostres

socis i amics. Mensualment editem, en format digital, aquest informatiu que
pretén recopilar els espectacles de titelles que es fan a la ciutat de Barcelona i
fer d’altaveu dels festivals de titelles més importants de la península.

PLAÇA DELS TITELLAIRES
La nostra Associació va demanar als representants del Districte Nou Barris

posar nom a una plaça del barri de Roquetes. La proposta de plaça dels Titellaires

va ser aprovada pel nomenclàtor de carrers de Barcelona amb data 1 d'agost de

2008. Vam triar aquest nom per tal d'assegurar un espai que servís per a
difondre el nostre projecte, que permetés la seva projecció en el temps i que
reconegués el treball cultural que fan els titellaires d'arreu. A la plaça dels

Titellaires, la nostra Associació promou espectacles i tallers des de fa temps i és
l'espai central de La Titellada -Mostra de Titelles de Les Roquetes- que organitzem

a finals de setembre.

Volem que la plaça creixi en la seva funció dinamitzadora i que es conformi
com un referent dels titelles a la nostra ciutat. És per això que creiem oportú
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dotar aquest espai d'un element artístic que fes referència als titelles. Aquest
element distintiu hauria de reservar un espai per tal d'incorporar les plaques
d'homenatge de la Titellada a les companyies titellaires. Fins ara hem

homenatjat Pepe Otal, l'Estenedor, Marduix, la companyia de titelles Babi, Toni
Zafra i la companyia Rocamora Teatre.

El mes de juny de 2010 vam mantenir una reunió amb la regidora del Districte
Nou Barris per explicar-li la nostra proposta. La va acollir amb simpatia, encara

que ens va transmetre les dificultats econòmiques, fruit de la crisi que estem

vivint, per tirar endavant aquest projecte. A l'octubre els responsables del
Districte ens comuniquen que han encarregat el treball a l'Escola d'Art i

Superior de Disseny Deià Nou Barris. Durant la primavera del 2011 ens diuen

que el concurs fet entre els alumnes de l'escola ja s'ha acabat i que, en breu, ens
ensenyaran els projectes guanyadors. Desprès de les eleccions municipals i,

abans que es produeixi el relleu institucional, per fi, en un acte al Districte on hi
havia representants de l'Ajuntament i els protagonistes de l'escola generadors
dels projectes, ens presenten els resultats.

Una primera valoració ens porta a reconèixer el treball fet durant tot el curs per
aquests alumnes. També a opinar que, diferents elements dels projectes són
compatibles amb la idea, altres són irrealitzables.

Ara per ara, la transformació de la plaça resta aturada. Per tant la nostra
Associació mantindrà una posició ferma i seguirà treballant amb els
representants de l'Administració Local per fer realitat aquesta transformació.
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PARTICIPACIÓ A FIRES I FESTIVALS
Des que es va fundar la nostra entitat hem visitat diferents festivals de titelles
per tal de veure espectacles per portar al nostre territori i aprendre de la gestió
d’aquests per incorporar nous mètodes en la gestió de les nostres activitats i

projectes. També participem a altres trobades per donar a conèixer la nostra

proposta. En aquests esdeveniments oferim tallers que serveixen de pretext per

fer difusió de l’entitat. Són el reclam per a que la gent s’acosti i ens conegui.
Aquests tallers es fan a la Festa de la Primavera, La Cultura va de festa, Festa

Major de Roquetes, Dia de la Pinya, La Tamborinada, i Festa de la Mercè i
consisteixen en la construcció d'un titella amb un temps que no supera l'hora.

CENTRE D’INTERÈS DE TITELLES
El Pla de Biblioteques de Barcelona incorpora una certa especialització

bibliogràfica en diferents temàtiques. En el cas de la biblioteca Les Roquetes es

manté, des de fa anys, un centre d’interès especialitzat en titelles. Hi ha uns
quants volums dedicats a l’estudi del teatre de titelles a més de material

audiovisual. El nostre compromís amb la Biblioteca és mantenir una relació que
enforteixi aquest centre d’interès.
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DIFUSIÓ
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IMATGES
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