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 la fitxa tècnica  
 
� títol 
Tamborinada 2010 Belluguem-nos tots! 33 edició 

� tema central 

Les discapacitats físiques, sensorials i intel.lectuals 

� data 

30 de maig del 2010 

� lloc 

Parc de la Ciutadella, Barcelona 

� horari 
De les 11 del matí a les 7 de la tarda 

� activitats 
30 espectacles i 60 tallers 

� participants 

•••• 1.000 voluntaris 
•••• 90.000 visitants 

� organitza 
Fundació La Roda 

� amb el suport de 
•••• Generalitat de Catalunya 
•••• Ajuntament de Barcelona 
•••• Diputació de Barcelona 
••••  COCARMI 
••••  FUNDACIÓN ONCE 
••••  ONCE 
••••  TV3 
••••  CAATALUNYA RADIO 
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 presentació 
 

 

 

� el tema central de la tamborinada 2010:   
les discapacitats físiques, sensorials, intel.lectuals i 
derivades de malalties mentals 

Amb la Tamborinada d’aquest any volem llançar un missatge de sensibilització respecte 

a les persones amb discapacitats físiques sensorials, intel.lectuals i derivades de 

malalties mentals. Som diferents? Sí!, però també som iguals. 

Tots som diferents, des del punt de vista de l’origen ètnic, social, religiós, cultural, i del 

gènere..., i també des del punt de vista de les capacitats de cadascun de nosaltres. 

Aquestes diferències, però, no ens han de fer desiguals els uns respecte dels altres, i 

aquest és el missatge que volem difondre a la Tamborinada d’enguany: hem de fer certa 

l’afirmació que diu que tots som iguals, i no només davant la llei. Hem de tendir a la 

igualtat, no tan sols conceptualment i legalment, sinó també de fet, en la pràctica i en 

tots els àmbits de la vida. 

Per aquest motiu volem que de la Tamborinada, la festa anual de La Roda, en pugui 

gaudir tothom, i especialment totes les persones amb discapacitats, o dit d’una altra 

manera, amb altres capacitats. Hem de poder gaudir tots en igualtat de condicions de 

totes les activitats lúdiques i educatives organitzades a la Tamborinada, i també de les 

que s’organitzen a tot el país. Ho hem de tenir sempre present quan creem projectes 

educatius i de lleure i quan els posem a la pràctica per fer possible que la igualtat entre 

tots els ciutadans sigui un fet i no una mera declaració de bones intencions. Belluguem-

nos tots per aconseguir-ho! 
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 els objectius generals 

 

� un compromís educatiu 
La Tamborinada és la mostra i la manifestació del compromís educatiu de la Fundació 
La Roda i de les prop de 100 entitats que en formen part. 

Aquest compromís es manté 33 anys després del naixement de l’associació La Roda, 
que fa set anys que s’ha convertit en fundació. 

� els objectius generals 

Amb la Tamborinada volem: 

•••• mostrar 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, un dia de festa solidària i compromesa    amb 

la millora de la societat 
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 els objectius 2010 

 

� festa i educació en el lleure per a tothom! 

 
La Tamborinada 2010 té els objectius següents: 

 
� incloure  

Permetre a les persones amb discapacitats 
gaudir de les activitats festives i educatives 
que es programen a la Tamborinada i en el 
marc del projecte anual de l’entitat  

� fer visible  
Oferir un espai de visibilitat i socialització a 
les persones amb discapacitats i a les entitats 
que les representen perquè la societat prengui 
consciència de la feina que fan i de la seva 
aportació a la cultura i l’educació 

� ... i passar-ho molt bé tots junts!  
Amb una festassa plena d’espectacles, tallers, 

jocs, música, colors i sensacions...! 
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 una gran festa 

 

� 33 anys fent cultura! 

La Tamborinada ha arribat a la seva 33a edició! 

Des de l’any 1977, La Roda convoca les famílies a passar 
un gran dia de festa a la ciutat. Des d’aleshores ni La 
Roda ni el públic no han fallat mai. La Tamborinada és ja 
una festa tradicional, que la gent espera i reclama cada 
any! 

� 90.000 persones! 

La Tamborinada és un dels esdeveniments festius de la ciutat de Barcelona que més 
públic aplega, i probablement l’única festa no institucional dedicada a la família que és 
capaç de convocar tanta gent! 

Una mitjana de 90.000 persones acudeixen cada any per gaudir de l’ampli programa de 
festa de l’entitat. Famílies senceres, amb avis inclosos, grups d’esplais, escolars, 
joves..., participen a totes les activitats que els hem preparat. La Tamborinada és una 
festa per a tots ells. 

 

� una allau de jocs i espectacles! 

A banda de la Festa dels Súpers i les Festes de La Mercè, no hi ha cap altre 
esdeveniment a Barcelona que proposi un programa festiu i lúdic per a les famílies tan 
ampli com el que presenta la Tamborinada! 
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Són més de 20 espectacles, els millors que hi ha, i prop de 60 jocs i tallers, els més 
divertits i educatius que es puguin imaginar i que organitzen els monitors de les entitats 
de La Roda. N’hi ha per a totes les edats i per a tots els gustos. Un veritable luxe! 

  una gran festa 

 

�  jocs a dojo! 
Divertides, educatives, originals: la Tamborinada prepara per aquesta 33a edició les 
millors propostes perquè tothom pugui gaudir d’una gran festa! 

 
� 1.000 voluntaris i voluntàries! 

Si la Tamborinada existeix, és perquè l’organitzen mil voluntaris, mil voluntaris que 
treballen durant tot l’any amb els infants als barris. Mil voluntaris que s’entreguen amb 
cos i ànima perquè la festa sigui un èxit total! 

�  una festa única! 

Tot plegat fa que la Tamborinada sigui una festa única. Única perquè ens dóna 
l’oportunitat de compartir amb les entitats de La Roda la seva feina de cada dia als 
barris. Única per la qualitat de les activitats que proposa. Única per tot el que representa 
de treball solidari i de compromís amb l’educació dels nostres infants i joves! 

 



 9 

Aquest any, a les prop 
de 100 entitats de La 
Roda que organitzen la 
Tamborinada, s’hi han 
afegit 15 entitats 
federades al Comitè 
català de representants 
de les persones amb 
discapacItats 
(COCARMI). 

 el programa 

 
� un programa per a tothom! 

 

� Espectacles 
 

•••• Inauguració i cloenda: GOG I MAGOG  (teatre de carrer)  

•••• TOT  CIRC (espectacle ambulant) 

•••• MARCEL GROS  (clown) 

•••• PEP CALLAU I ELS PEPSICOLEN  (escuma) 

•••• TEATRE DEL  GOBERN (speaker) 

•••• COBLA MEDITERRÀNIA  (cafè concert) 

•••• BANDA DE MÚSICA DEL COL .LEGI ESCOLA DEL 
PARE MANYANET DE BARCELONA  (música) 

•••• El Racó dels Contes (amb NOEMI CABALLER , ADA CUSIDÓ , MERCÈ 
RUBÍ , PATRICIA MCGILL , SUSSAGNA NAVÓ, GINA CLOTET , MON 
MAS i BLAI SANABRE ) 

•••• El Racó de la Màgia (amb TEIA MONER , JOANA ANDREU , BRANDO I 
SILVANA , ÀARON IL .LUSIONISTA , MÀGIC SERGIO  i MAGIC RAÜL ) 

•••• El Racó de la Música (amb PAÍS DE XAUXA , RAH-MON ROMA , LLUÍS 
ATCHER , JAUME IBARS I PA SUCAT, de l’Associació de Músícs i 
Animadors Professionals d’Espectacles Infantils (AMAPEI)) 

•••• CRACS D’ANDI  (música) 

•••• ECOM  (titelles) 

•••• LA BANDA  (Club Social el Baliu) (teatre) 

•••• APANSCE (ball «Tots som Súpers» amb llengua de signes) 

• ASSOCIACIÓ DE DONES NO ESTÀNDARD (teatre) 

•••• CIA. ROGER CANALS I ÀGILS COMUNICACIÓ  (teatre musical) 

•••• Ball de fi de festa amb NOÈ I ELS BANDAFESTA  
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 el programa 

 

� Tallers de les entitats de La Roda i de COCARMI (Comitè català de 
representants de persones amb discapacitat) 

 
Més de 60 tallers i jocs durant tot el dia, de 

les 11 h a les 17.30 h, als quals podrà 
participar tothom. 

 

 

� I també...  

•••• Gegants i bestiari de Ciutat Vella de 
Barcelona 

•••• Castellers de Barcelona (taller) 

•••• Eco-xocs, de Toni Vila 

•••• Taller de construcció de llibres amb residus, Detotskolors.com 

•••• Circ Menut i la mini escola de circ ambulant, amb Tallers sota la carpa 
•••• GAAC (jocs) 

 

 

DESTAQUEM... 

•••• El públic podrà gaudir d’espectacles excel.lents fets per persones 
amb discapacitats 

 
•••• Podrem ballar la cançó «Tots som Súpers» en llengua de signes! 

 
•••• Els tallers oferiran una àmplia mostra del que es pot fer per 

passar-ho molt bé tots junts, sense excloure ningú! 
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 la roda 

 

� 33 anys treballant als barris 
La Roda va néixer com a associació l’any 1977. El 2003 es va transformar en fundació. 
Agrupa prop de 100 entitats d’educació en el lleure de tot Catalunya. És un dels circuits 
d’espectacles familiars i d’educació en el lleure més importants de Catalunya, amb més 
de 700 espectacles i tallers programats cada any. 
  
Els seus objectius són: 
 

•••• Millorar el lleure infantil i juvenil, particularment a les zones amb més 
mancances. 

•••• Ser una eina de dinamització cultural als barris. 

•••• Estendre el lleure en català. 

 
 
� Reconeixements: 
 
Creu de Sant Jordi, 2001 

Premi de Pedagogia, Festival de la Infància de Barcelona, 2002 

Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques, 2004 
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C. de la Sèquia, 9-11 local baixos • 08003 Barcelona 

Tel.: 93 414 72 01 • Fax: 93 414 77 05 

administracio@fundaciolaroda.cat 

www.fundaciolaroda.cat 


