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MEMÒRIA 2020

Dades de l’entitat

Nom: Fundació Privada La Roda d’Accions Culturals i del Lleure

NIF: G-63172985

Adreça: C. Sèquia, 9-11, bxs. Barcelona 08003 

Tel.: 93 414 72 01

Correu electrònic: administracio@fundaciolaroda.cat  

Web: www.fundaciolaroda.cat

Enllaços

www.fundaciolaroda.cat

https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/

https://www.flickr.com/photos/107224386@N06/

http://fundaciolaroda.blogspot.com/

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 La va

rebre l’any 2001.

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 60 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 so-

cial.

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 Ca-

talunya. 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.

Projectes que formen part de la Roda als Barris

Malgrat que s’ha intentat que les activitats es poguessin fer a l'espai públic, la majoria han estat 

en espais tancats i amb control d’aforament. Entenem que en el futur aquest ha de continuar 

essent l'escenari vertebrador de la convivència i la cohesió social als barris.
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Atenent les especials circumstàncies del 2020 que s’han produït amb la crisis sanitària  i amb la 

voluntat d’arribar al màxim de famílies possibles, moltes activitats han quedat recollides en 

format digital per poder ser reproduïdes a través de plataformes telemàtiques, per exemple:

- Actuacions en directe o en diferit transmès per internet.

- La formació a través de webinars, vídeos tutorials, etc.

- Gravacions de contes i cançons que han donat feina a companyies i que estan penjades a la 

web del Planeta dels contes.

- Propostes didàctiques en línia.

Els projectes

Fem Festa Fem Barri, Volem que la festa sigui sinònim de trobada i participació, un element

cohesionador que contribueixi a generar sentiment de pertinença. Volem fer que el barri sigui

de tots i  totes, per això Fem Festa, Fem Barri. Programem activitats i espectacles de caire

familiar al voltant de dates concretes del calendari cultural popular de l'any. 

ReSíclem, projecte educació ambiental. És un projecte de sensibilització mediambiental que

utilitza diverses propostes i accions de caire cultural, social i artístic per arribar a infants, joves i

les seves famílies. El projecte vol contribuir a la formació i sensibilització per a la conservació

del medi ambient 

Mosaic de Colors,  projecte que aporta eines educatives, lúdiques,  formatives, artístiques i

culturals per fomentar el  coneixement mutu i  el  diàleg intercultural  i  per afavorir  la cohesió

social als barris de les ciutats catalanes. 

Tamborinada. És la festa major de les 60 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 es-

pectacles familiars; mostrar la gran qualitat dels grups catalans; i fer gaudir d’una gran dia de

festa solidària i compromesa amb la societat. 
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Roda Rodem. Roda Rodem és una projecte de creació audiovisual, col·lectiva i participada que

vol proporcionar als joves els recursos necessaris per a la construcció del seu propi relat, donar

visibilitat a les seves preocupacions i alhora reforçar els vincles que mantenen amb la resta de

la comunitat. 

Actuem, Desenvolupar una peça de Teatre Forum amb la metodologia plantejada per Augusto

Boal  del  Teatre  de  l’Oprimit.  A través  de  l'aprenentatge  del  llenguatge  teatral  i  la  creació

col·lectiva els oferim un espai on poder plasmar les seves mirades i generar els seus propis

criteris envers la realitat que els envolta 

Deslimita'm.  És una mostra de Teatre Social  protagonitzada per joves. Els participants del

projecte Actuem comparteixen les seves experiències creatives amb altres grups, familiars i

entorn. L'objectiu és exposar la seva manera de veure el món i acostar-nos a la seva realitat,

interpretades sense filtres dalt de l’escenari. 

Amb Ulls de Barri. És un projecte de creació artística comunitària que pretén reflexionar sobre

l'espai públic. A través de la música, el cinema, la fotografia i altres llenguatges artístics, i de la

mà d'entitats que ja treballen al  territori,  volem posar en comú les mirades que els veïns i

veïnes tenen sobre el territori. 

El Planeta dels Contes és una plataforma telemàtica (web/app) per que les famílies puguin, de

forma fàcil, accessible i fiable, arribar a trobar tots els contes del món en format vídeo.

Un dels recursos per apropar als infants als valors i a la cultura, han estat els contes. Avui dia,

quasi  més important  que la  televisió  com a recurs de suport,  és l'accés a les plataformes

telemàtiques ja siguin webs o apps. Però moltes famílies tenen una veritable feinada a l'hora de

cercar fonts fiables on la qualitat, la transmissió de valors i l'ús de la llengua catalana siguin

presents en cada un dels contes seleccionats.

Per  aquest  motiu,  hem impulsat  aquesta  plataforma que  recull  la  representació  de  contes

infantils i que vol seguir creixent any rere any. 

Col·laboracions amb altres organitzacions que hi treballa la Roda com a prestació de serveis. 

5



Ítems de participació

Programa Mosaic de Colors –  11 Activitats  gravades o  gravades o ( veure visualitzacions al 
final de la memòria )  i en directe   400 aprox. ( infants, adolescents, joves i educadors ).

Programa ReSíclem –  7 Activitats gravades o ( veure visualitzacions al final de la memòria )  i 
en directe      250 participants aproximadament ( infants, adolescents, educadors i llurs 
famílies )

Programa d’Animació de la cultura popular, Fem Festa Fem Barri -  71 espectacles 
gravades o ( veure visualitzacions al final de la memòria )  i en directe 2900 participants 
aproximadament ( públic familiar ). 

Programa Actuem - Teatre social -  ( 12 grups ) - 144 participants ( 82 noies i 62 nois 
adolescents i joves ).

Deslimita’m  XIII ( Trobada de Teatre Social al Palau Alòs ) – 35 participants adolescents i 
joves. 

Programa Tamborinada 43 aniversari  (  14  accions en d’espectacles i  Tallers en diferents
territoris durant juny i juliol ) – 980 participants aproximats ( infants ).

Programa Amb Ulls de Barris ( 3 accions comunitàries ) - 300 participants aproximadament
( infants, adolescents, educadors i llurs famílies )

Programa Prestació de Serveis - ( 42 espectacles )  4.100 participants  

Planeta dels Contes – S’han afegit  18 propostes de contes a la web

Programa Roda Rodem  -  Tothom és especial  ( 1 Acció de creació d’un curtmetratge )  - 10
participants 

Dades estadístiques de l’activitat

Nombre d’activitats totals: 177

Edició de l’activitat: 43 anys

Nombre  d'assistents totals (si s'escau): 8.819 presencials i 135.711 visualitzacions espectacles
web. 

Nombre de persones  involucrades (remunerades):  4 + 62 companyies

Nombre de persones  involucrades (no remunerades): 42

Tipus de públic  Familiar

6



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.

Recursos aplicats per l’entitat (accions i usuaris)

5 responsables assalariats,  una persona de l’equip ha estat dedicada plenament a la gestió di-

ària entre les demandes de les entitats i la gestió amb els grups professionals externs (especta -

cles, tallers, cartells, etc). Participació de centenars de professionals en els diversos projectes

de la Fundació. Al voltant de 600 voluntaris de totes les entitats de La Roda.  
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Documents i altres projectes audiovisuals

Deslimita`m  2020 ( Trobada Teatre Social )

Ehttps://www.youtube.com/watch?v=W 7bUn01Ujc

https://www.youtube.com/watch?v=f2KgryARXcQ

Teatre Intergeneracional – Documental Trencant Barreres

https://www.youtube.com/watch?v=dWAIgqD0Rys

https://beteve.cat/societat/teatre-social-verdum-projecte-intergeneracional-enriquidor/

Facebook

https://www.facebook.com/FundacioLaRoda/

Instagram

https://www.instagram.com/fundaciolaroda/

Twiter

https://twitter.com/@FundacioLaRoda

YouTube

https://www.youtube.com/user/LaRodaComunicacio

Tamborinada descentralitzada 2020

https://www.fundaciolaroda.cat/TAMBORINADA/
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Projecte el Planeta dels Contes

https://www.elplanetadelscontes.cat/ 

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

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/planeta-contes-histories-educatives-can
%C3%A7ons-fundacio-laroda

https://cavallfort.cat/esdeveniment/el-planeta-dels-contes/

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20200411003

2019 2020 Actualment

Visualitzacions 32.218 135.711 194.105

Subscripcions 147 578 795
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