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CULTURA  I  LLEURE

Fomentem la cohesió social amb
activitats culturals i de lleure que
generen espais de trobada, de diàleg i de
treball en comú.  

Visió
La Fundació La Roda d'Accions
Culturals i del Lleure és una entitat
sense afany de lucre que té per missió
afavorir, a traves de la cultura, la
transformació social en els territoris on
cal treballar per la cohesió. La nostra
acció des de 1977 és fa a traves de 70
entitats adherides al projecte la Roda als
Barris i estem presents a 35 municipis
de Catalunya, amb el suport de 800
voluntaris.
 

Missió
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PROGRAMES
D 'ACTUACIÓ

Projectes i accions que es desenvolupen
amb l’objectiu d’apoderar una comunitat

Acció Comunitaria

Impulsem iniciatives que utilitzen
diverses formes d’expresió cultural i
artística per sensibilitzar a infants i
joves.

Medi Ambient

Promovem la cultura, les tradicions
festives i la llengua catalana aportant
eines educatives, lúdiques i culturals als
barris de les ciutats catalanes.

Cultura i
Participació
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Convençuts de la importància del lleure
per a la salut dels infants i joves
impulsen projectes amb l’objectiu
d’establir un marc educatiu per a les
diferents actuacions en promoció de la
salut. 

Salut



25%
PROJECTES
CULTURALS
Mosaic de colors - Fem Festa, fem

Barri - Tamborinada
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22%
PROJECTES SOCIALS

Roda Rodem - Actuem - Deslimita'M -

Comunica'T

13%
PROJECTES
MEDIAMBIENTALS
Resiclem - De Tendes 

40%
ALTRES PROJECTES

El Planeta dels Contes - Espais d'Art -

Salut - Serveis

INVERSIONS



Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure
c/ de la Sèquia, 9-11 - 08003  Barcelona Tel. 93 414 72 01

 www.fundaciolaroda.cat
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Compromesos amb l'educació i els valors que aporten la música i les
festes populars en el lleure: el joc, l'esforç i el treball en equip.

IMPACTE POSITIU

@FundacioLaRoda
 


