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L’any del Planeta dels Contes
El Planeta dels Contes és un recurs de la Fundació La
Roda per fomentar la creativitat i la imaginació, un espai
d’aprenentatge i creixement, que ha esdevingut clau en
temps de pandèmia i confinament
Adriana Fuentes
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“

El Planeta dels Contes” és
una plataforma telemàtica des de la qual famílies i
educadors poden accedir a vídeos
de contes, cançons o petites peces
de teatre en llengua catalana. Es
tracta d’un espai de trobada, segur i fiable, on des de la cultura

<< Des de la
cultura treballem
valors com el
respecte pel
medi ambient,
la diversitat i la
perspectiva de
gènere.>>

tren en contacte amb les nostres
tradicions, amb la literatura i amb
la llengua.
L’impacte que ha suposat la
crisi del Covid en l’activitat de la
plataforma i, en general, en els hàbits de consum cultural de les famílies ens han dut a reflexionar sobre la necessitat d’apostar aquest
any pel projecte. Pensem també
que és una manera de donar sortida a l’activitat professional de
les moltes companyies dedicades
al teatre familiar que també s’han
vist afectades per aquesta crisi.
Durant els darrers mesos hem

incorporat a la plataforma la secció “Cançons” on diverses companyies han generat el seu propi
espai per fer ballar i cantar els
més petits durant el confinament.
També hem volgut ampliar el nostre catàleg amb l’estrena virtual
de petits espectacles adaptats al
format de vídeo de la mà de Fora
de Quadre.
Paral·lelament, ens hem plantejat la necessitat d’afegir un espai on els infants puguin esdevenir
protagonistes de les seves històries.
Per aquesta raó, i amb motiu de
la celebració d’una diada tant

treballem valors com el respecte
pel medi ambient, la diversitat i la
perspectiva de gènere.
El projecte neix l’any 2018 amb
l’assessorament del programa per
la innovació tecnològica B value de
Ship2B. L’objectiu inicial era oferir
a les famílies continguts que fossin
especialment curosos amb els valors que defensa la nostra entitat.
El conte és i seguirà sent el mitjà
a través del qual els més petits enFUNDACIÓ LA RODA
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atípica com el d’enguany, vàrem
incorporar la secció «Sant Jordi des
de casa» on famílies i companyies
podien penjar les seves versions de
la llegenda, gravades des de casa i
amb els seus propis recursos.
Creiem que convidar els usuaris a participar de la creació pot
esdevenir un recurs i una oportunitat fantàstica per promoure
l’aprenentatge i l’adquisició de
coneixements des de la creativitat
i la imaginació. Busquem la seva
implicació a través d’accions que
donin visibilitat a les seves mirades, experiències i preocupacions.
Fa unes setmanes vam iniciar
una col·laboració amb l’escola
de Collbaix a Sant Joan de Vilato-

rrada i la companyia Patawa, amb
la intenció de convidar els infants
a participar de la creació d’una

<< Convidar
els usuaris a
participar de
la creació pot
esdevenir una
oportunitat
fantàstica.>>
història des del seu inici, una història que ens parli de la seva ma-

nera de veure el món. Han decidit
treballar sobre el medi ambient
i l’objectiu és traslladar-nos les
seves reflexions a través d’un espectacle de titelles que pugui ser
gravat i publicat a la plataforma.
Estem plantejant en un futur molt
proper la incorporació d’iniciatives
que treballin en la mateixa línia.
També considerem necessari
treballar l’accessibilitat dels nostres continguts per fer-los inclusius. Volem que “El Planeta dels
Contes” esdevingui un mitjà de
transmissió i pràctica cultural
complementària a la programació
d’espectacles en viu, on qualsevol
nen o nena pugui sentir-se identificat.
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