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MEMÒRIA 2017
Dades de l’entitat
Nom: Fundació Privada La Roda d’Accions Culturals i del Lleure
Adreça: C. Sèquia, 9-11, bxs. Barcelona 08003
Tel.: 93 414 72 01
Correu electrònic: administracio@fundaciolaroda.cat
Web: www.fundaciolaroda.cat
NIF: G-63172985
Enllaços:
www.fundaciolaroda.cat
https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/
https://www.flickr.com/photos/107224386@N06/
http://fundaciolaroda.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio
https://twitter.com/@FundacioLaRoda

Una entitat reconeguda
Creu de Sant Jordi En reconeixement del valor social i cultural de la seva tasca, l’entitat va
rebre l’any 2001 la Creu de Sant Jordi.
Altres premis i reconeixements
 Declarada d’Interès Cultural, 1999
 Premi de Pedagogia, Festival de la Infància de Barcelona, 2002
 Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques, 2004
 Creu Sant Jordi 2001

La Fundació
La Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure és una entitat sense afany de lucre que té
per missió afavorir, a través de la cultura, la transformació social en els territoris on cal treballar
per la cohesió. La nostra acció es fa mitjançant les 70 entitats adherides al projecte la Roda als
Barris i estem presents a 35 municipis de Catalunya des de 1977.
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Com ho fem ?
La cultura i les arts. La cultura popular, les arts plàstiques, el teatre, la música, la dansa o no ves expressions artístiques són eines que poden ajudar a assolir l’objectiu de transformació social.
La llengua catalana. Apostem per l’ús de la llengua catalana en el lleure, un dels espais on
malgrat tot encara queda molta feina a fer. Entenem aquesta aposta també com una eina que
afavoreix la 'inclusió social dels nouvinguts.
Les entitats locals adherides. El treball l’entenem des de la òptica dels barris i pobles de Catalunya. Són les entitats adherides al projecte que des del treball en xarxa i comunitari que fan
amb altres entitats del seu territori els que fan possible, amb el nostre suport, la gran tasca d’afavorir la cohesió social.
L’acció social. Treballem i donem suport a aquelles entitats que estan al servei dels col·lectius
amb risc d’exclusió social i/o amb necessitats especifiques.
Els valors. La nostra fundació es fonamenta en valors com la utopia, la solidaritat, la iniciativa i
la felicitat. Aquests estan desenvolupats en la nostra RSO i s’apliquen en la consecució dels
nostres objectius.
Sense ànim de lucre. El caràcter no lucratiu de la Fundació La Roda es basa en:
Som una fundació. Apostem per la cultura com eina transformadora. Treballem en els sectors:
cultural, social i educatiu. Els nostres principis recollits a la nostra RSO.

Programes que formen part del projecte la Roda als Barris:
Programa d’animació de suport a la cultura popular, Fem Festa Fem Barri.- Enguany s'han
programat 102 espectacles ja siguin: Espectacles de titelles, teatre, màgia, contes, animació i
animació amb escuma i jocs. Ha estat una extensa programació d’espectacles familiars amb la
participació de les entitats d’educació en el lleure situades en els barris més reptes de les ciutats
adherides.
És una iniciativa associativa que també dóna vida a més de dues-centes companyies d’una
qualitat excel·lent que es dediquen al món de l’espectacle familiar, de la cultura popular i de l’
educació en el lleure, i també reforça les línies educatives i d’integració de les 70 entitats
presents en 35 municipis
Aquesta programació és el pal de paller de la feina de suport que la fundació fa a les seves
entitats adherides. Les associacions es veuen recolzades en la seva feina de fomentar el
calendari festiu tradicional català. Així doncs, segons els territoris, els espectacles professionals
que aportem donen força a la celebració de festes com: Sant Antoni, Carnaval, Sant Jordi,
Festes de Maig, Sant Joan, Nadal, Reis i altres singulars recollides al catàleg del patrimoni
festiu català.
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Programa ReSíclem.- Programa educació ambiental, RESÍCLEM és un projecte de sensibilització mediambiental que utilitza diverses formes d’expressió cultural i artística per arribar als
infants i joves. S’adreça molt especialment a les nostres entitats adherides, però també a la població en general. El projecte està concebut per ressaltar la importància de les actituds personals amb l’objectiu d’aconseguir que tots plegats adoptem un paper actiu en la conservació del
medi, i més concretament en matèria de reciclatge dels residus domèstics, i en el consum responsable.
Programa Comunica`t - Donar a conèixer totes les notícies del que es mou en l’àmbit
associacionista i especialment en l’àmbit de l’educació en el lleure. Apostar per les noves
tecnologies per que els joves aprenguin a comunicar el que es fa als seus territoris.
Programa Mosaic de Colors Activitats Interculturals. - El projecte aporta eines educatives,
lúdiques, formatives, artístiques i culturals per fomentar el coneixement mutu i el diàleg
intercultural, i afavorir la cohesió social als barris de les ciutats catalanes.
Programa Tiretades.- Un dels nostres projectes que portem a terme conjuntament amb Art &
Coop és el projecte Tiretades, d'accions artístiques als hospitals, que actualment es realitza a
l'aula hospitalària de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. L'objectiu fonamental del
nostre projecte és potenciar el benestar dels pacients, familiars i acompanyants a través de les
arts plàstiques com a mitjà per afavorir l'apoderament i l'autoestima dels pacients, I produeix
una millora perceptible en les persones generant una recuperació més ràpida. El nostre valor
afegit que el diferencia d'altres projectes d'art en l'àmbit hospitalari és que les obres d'art estan
realitzades pels propis pacients, entenent que totes les persones són artistes i se les implica en
cada moment i cada part del procés creatiu. Apostem doncs per la democratització de l’Art.
Esports Urbans.- Es tracta d’un projecte que pretén desenvolupar un treball d’apropar les activitats urbanes als infants i adolescents de les entitats adherides a la Fundació La Roda treballant diferents disciplines proposades posant un especial èmfasi en el civisme com a valor principal a l’hora de practicar disciplines com l’skate, el parkour, el scooter, el circ o els balls urbans. El projecte “Esports urbans” està dirigit a un públic infantil i adolescent que tinguin ganes
d’iniciar-se en les disciplines treballades. El projecte té una previsió de dedicació de 3 hores en
cada taller. L'equip responsable esta format per un educador esportiu, un educador social i un
coordinador.
DeTendes.- Aquest projecte per conscienciar als nens i nenes sobre el valor d'allò que
comprem i l'impacte que causa al medi ambient i a la societat. Utilitza diverses formes
d'expressió cultural i artística per arribar als infants i joves i llurs famílies. S’adreça molt
especialment a les nostres entitats adherides, però també a la població en general a traves de
la feina que fan en els espais formals i informals comunitaris en els seus barris. També volem
treballar amb la “Xarxa de Consum Solidari “ per reforçar amb les nostres propostes el seu
projecte del Mercat de Pagès. El projecte està concebut per ressaltar la importància de les
actituds personals amb l’objectiu d’aconseguir que tots plegats assumim un paper actiu en el
consum responsable amb voluntat de transformació social.
Comunitat, aprendre des de l'acció.- Aconseguir que la creació d'un documental fomenti
l'anàlisi, la reflexió i l'esperit crític sobre la realitat que ens envolta, les identitats individuals i de
grup, les relacions amb els altres i la capacitat de transformació social de l'espai més proper, al
barri. El documental participatiu recollira tot el procés de la feina comunitària que farà un grup
de joves per transformar un espai urbà. L'eina a utilitzar serà el graffiti educatiu. L'art
videogràfic com a eina socioeducativa, ens ha semblat que pot convertir la població juvenil en
protagonista i líder, al recollir en un documental participatiu les accions que es defineixin de
transformació social en el seu entorn mes proper.
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Tamborinada .- És la festa major de les 70 entitats adherides a la Fundació La Roda. Té com
objectius: - Exposar la feina educativa i dinamitzadora que fem durant tot l’any als barris. - Implicar la societat en la tasca educativa que fan les entitats. - Oferir una plataforma de difusió dels
espectacles familiars i mostrar la gran qualitat dels grups catalans. - Fer gaudir d’una gran dia
de festa solidària i compromesa amb la societat.

Ítems de participació
Programa Mosaic de Colors – 39 Activitats ( tallers i espectacles ) 5.200 participants ( infants,
adolescents, joves i educadors ).
Programa ReSíclem – 10 Activitats ( Espectacles i Tallers ) 1.100 participants tallers ( infants
i adolescents ) i 1.800 participants espectacles ( infants i llurs famílies )
Programa Comunica`t – 36 participants tallers ( joves i adolescents ). 1996 subscriptors
butlletí.
Programa d’Animació de la cultura popular, Fem Festa Fem Barri - ( 102 espectacles )
21.600 participants, aproximadament ( públic familiar ).
Programa Actuem - Teatre social - ( 10 grups ) - 100 participants ( adolescents i joves ).
Deslimita’m X ( Trobada de Teatre Social al Teatre Barts )– 100 participants ( adolescents i
joves ) + 480 espectadors ( famílies i convidats )
Programa Tamborinada 40 aniversari ( 32 espectacles i 60 Tallers i jocs ) – 30.000
participants aproximats ( públic familiar ).
Programa DeTendes ( 3 espectacles ) - 320 participants
Programa Comunitat, aprendre des de l'acció – 16 participants (adolescents i joves)
Programa Activitats urbanes – ( 4 accions amb 14 Tallers ) 3.700 participants (adolescents i
joves)
Programa Roda Rodem - ( 1 Acció de creació de documental ) - 8 participants
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Dades estadístiques de l’activitat
Nombre d’activitats totals:

431

Edició de l’activitat: FORMTEXT 40 anys
Nombre d'assistents totals (si s'escau): 101.134
Nombre de persones involucrades (remunerades): 4 + 138 companyies
Nombre de persones involucrades (no remunerades): FORMTEXT 800
Tipus de públic Familiar
Origen del públic Dels 35 municipis on som presents

Objectius pretesos i assolits
- Oferir espais lúdics, de jocs i de festa que convidin els assistents a un coneixement directe i
viscut de la cultura catalana.
- Oferir activitats lúdiques que siguin alhora un complement de participació i d’educació en els
valors per a les associacions, els esplais i els col·lectius d’educació en el lleure del nostre país,
que són els millors espais d’educació ciutadana.
- Millorar la formació pràctica dels monitors, educadors i voluntaris per tractar temàtiques com
l’exclusió social, l’educació en els valors, la igualtat entre gèneres, l’atenció a les discapacitats,
la resolució dels conflictes, etc. i oferir l’accés a recursos lúdics a través d’un banc de recursos
propi.
- Afavorir la relació intergeneracional i intercultural, i més enllà la cohesió social, mitjançant l’art
i la cultura i transformant l’espai públic en espai de trobada i per compartir cultura i educació.
- Lluitar contra l’exclusió ajudant els joves a definir, expressar i resoldre els seus conflictes mit jançant una eina participativa i dinàmica com són les tècniques emprades en el teatre social i el
teatre de l’Oprimit.
- Crear un espai de reflexió sobre temes com la violència juvenil, les relacions sexuals i afecti ves, les relacions familiars, les drogues, etc., que són molt importants en l’etapa adolescent.
Motivar els joves i els infants fomentant la confiança en un mateix i en les pròpies habilitats, mi llorant les habilitats socials de cada un dels participants i incentivant el seu esperit crític.
- Educar en els valors del treball en equip, de la solidaritat, de la cooperació, de la democràcia,
del respecte en general i sobretot pel que fa a la diferència, etc. Fomentar la cohesió social
amb activitats de lleure que generin espais de trobada, de diàleg i de treball en comú. Alhora,
afavorir la participació de les entitats d’immigrants en la societat civil catalana. Finalment,
treballar en xarxa amb les entitats que tracten la temàtica i difondre les seves iniciatives.
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Recursos aplicats per l’entitat (Accions i usuaris)
4 responsables assalariats ( un tècnic mig any per subvenció Generalitat-SOC ), una persona
de l’equip ha estat dedicada plenament a la gestió diària entre les demandes de les entitats i la
gestió amb els grups professionals externs ( espectacles, tallers, cartells, etc ). Participació de
centenars de professionals en els diversos projectes de la Fundació. Més de 800 voluntaris de
totes les entitats de La Roda.

Tamborinada 2017 40 Aniversari:
https://www.flickr.com/photos/107224386@N06/albums/72157682509102763
Deslimita`m ( Trobada Teatre Social )
https://www.flickr.com/photos/107224386@N06/albums/72157683879606976
Facebook: https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/
Twiter: https://twitter.com/@FundacioLaRoda
YouTube: https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio
Bloc: http://fundaciolaroda.blogspot.com.es/

Documentals i altres projectes audiovisuals:
https://vimeo.com/218030766
https://vimeo.com/217965499
https://vimeo.com/215786231
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Nou Projecte:

VADECONTES – EL PLANETA DELS CONTES
https://www.elplanetadelscontes.cat

https://www.youtube.com/channel/UCEWoxUK_KIupwbu3CEJs2Cg/videos
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9

