DIADES de CONTES DEL MÓN
Associació COMSOC – Comunicació Social

www.contesdelmon.org
www.facebook.com/contesdelmon
@contesdelmon
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Presentació
COMSOC – Comunicació Social és una entitat plural i jove amb seu social a
Xarx@ntoni – Xarxa Comunitària de Sant Antoni, de Barcelona. L’objectiu
principal de l’associació és contribuir a socialitzar la comunicació generant
espais comunitaris temàtics de coneixement, diàleg i intercanvi popular.
El col·lectiu que formem COMSOC procedim de diversos camps acadèmics i
professionals, del món del dret, del periodisme, del sector turístic, del disseny
artístic, de l’ensenyament, de la programació informàtica, però que compartim
un espai comú en l’univers de la cooperació, sensibilització i solidaritat
internacional.

COMSOC impulsa dues iniciatives en les que es treballa de forma transversal
en dos eixos: l'educació pel desenvolupament i la comunicació popular. Els
projectes són: per una banda, Coneix Món, des d’on potenciem els moviments
socials com el turisme responsable; d’altra banda, Contes del Món, des d’on es
dóna cabuda a la cultura popular com la tradició oral dels pobles de la Terra.
Per més informació consulteu les pàgines webs:
www.contesdelmon.org

www.coneixmon.org
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El llibre i disc de Contes del Món
Per tercer any consecutiu, des de COMSOC hem organitzat el Concurs de
podcast - Contes del Món on els infants i joves de Catalunya, País Valencià i
Balears han narrat, enregistrat i dibuixat els seus propis contes d’arreu del món.
Explicar contes és un art molt antic que és viu encara a totes les cultures del
nostre planeta. El Concurs de podcast - Contes del Món vol contribuir al
coneixement de les realitats socials d’aquestes cultures amb l’objectiu de donar
a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició oral, motivar als
estudiants a utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en
especial el mitjans radiofònics, estimular la creativitat i els viatges pel món a
través de la imaginació i oferir recursos pedagògics als docents per
desenvolupar dinàmiques interculturals.
Els contes guanyadors d’aquests concursos són els que formen el llibre i disc
de Contes del món. Ja estàn a la venta els llibres del primer i segon concurs, i
en aquests moments s’està enllestint la publicació del tercer. El llibre va
acompanyat d’un disc amb les gravacions que els mateixos nens i nenes van
fer des de les seves escoles.
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L’espectacle
També d’aquest concurs en va néixer el que anomenem Diades de Contes del
Món. Es tracta d’un espectacle dirigit als més menuts de la casa on sis
contacontes de l’AMAPEI – Associació de Músics i Animadors Professionals
d’Espectacles Infantils canten contes i conten cançons d’arreu del món. Es va
estrenar l’any 2011 i ja ha passat per una vintena de localitats de Catalunya,
com per exemple Ripollet, Vilanova i la Geltrú, Sabadell o Sant Boi de
Llobregat.
L’espectacle de música i contes, d’una hora de durada, vol donar a conèixer a
través de la tradició oral la varietat cultural i les diferents realitats del món, en
especial les diferents realitats socials dels països en vies de desenvolupament
humà. Els contes són narrats per un artista conta-contes que amenitza la
jornada amb música i animació.
Els contes que s’expliquen durant l’espectacle són una selecció de les històries
participants al Concuts de podcast – Contes del món (67 contes en la primera
edició, 161 en la segona, i 163 en la tercera).
Per tal d’adaptar-nos a totes les necessitats, oferim dos formats del mateix
espectacle. Els preus també varien si es tracta d’una sessió intersetmanal o en
cap de setmana.
Petit format: un sol animador sense escenari, només amb equip de so. De
dilluns a divendres: 380 euros. Dissabtes i diumenges: 420 euros.
Mitjà format: un animador amb escenografia i equip de so. Preu: 550 euros.
En el cas de contractar dos espectacles, el segon surt a meitat de preu. És a
dir, 550€ per la primera Diada, i 275€ per a la segona (en el cas de l’espectacle
de mitjà format). Cal remarcar també que l’activitat forma part del Catàleg
d’accions de sensibilització de la Diputació de Barcelona i per tant, és un
espectacle parcialment subvencionat.

Fitxa tècnica de l’espectacle
Durada: 1 hora
Espai: interior o exterior amb tarima, equip de so i presa de corrent
Públic a qui va dirigit: infants, joves i comunitat educativa en general
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Fotografies
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Equip artístic
Carles Cuberes
Animador, músic i rondellaire. A l’any 2006 va enregistrar el seu primer CD
d’animació infantil, Cassoles, Olles i Cançons, premiat a la 16a edició del Premi
Mirall. Fruit d’aquest treball va néixer l’espectacle que duu el mateix nom. Des
del 2007 es dedica de forma exclusiva i professional a la producció i realització
d’espectacles per a infants. L’any 2009 va actuar a Costa d’Ivori en el marc
d’una expedició de Pallassos Sense Fronteres. L’any 2011 va editar el seu
segon disc Desperta – 11 cançons per esteranyinar el magí que es poden
escoltar
i
descarregar
gratuïtament
des
de
la
seva
web
www.carlescuberes.com
Jordi Tonietti
Animador infantil i contacontes. Des dels quatre anys es belluga per damunts
dels escenaris fent cantar i riure als més petits. Ha sigut cantant d’havaneres,
locutor de ràdio, presentador de televisió, titellaire i pallasso, entre altres coses.
Ha fet més de 2.500 actuacions des de la Catalunya del nord fins a les illes
Balears. Ha pujat als escenaris de Luxemburg, Bèlgica o Guatemala. Ha
publicat una desena de CD entre els que hi ha títols com El bolet petitó, El tren
de cançons, Llegendes de Catalunya o Canta i Balla. Alguns dels espectacles
que ensenya a arreu són entre d’altres Cançonetes, Oh! Quina calor!, La
Carrossa Expressssss, o El Venedor de Contes. Per a més informació,
consultar la web www.jorditonietti.com
Rah-Mon Roma
Cantant, animador i rondellaire. Des de l’any 1985 ha fet més de 2.500
actuacions arreu d’Espanya. També ha portat els seus espectacles a diversos
països europeus, i a Nicaragua, Mèxic, Costa d’Ivori i Guatemala. Ha participat
en diferents projectes de cooperació d’Intermón i va ser seleccionat per a la
Campanya sobre el Mediterrani del Fons Català per a la Cooperació entre els
anys 1999 i 2002. Al 2000 va rebre la menció Cavall Fort al Premi Disc Català
del 99 per Sopa de Meravelles. Del 2001 al 2006 va actuar a l’Auditori en
l’espectacle Marcel Casellas Els sons de la Terra que van gaudir-ne més de
20.000 alumnes de Catalunya. Ha publicat diversos CD de contes com Som
molta colla, C@ntant, Els hits amb els ets i els uts. Al 2009 estrena una nova
proposta d’animació Àpali família a la Fira de Teatre infantil i juvenil de la
Mostra d’Igualada. Per a més informació visitar el web www.rah-mon.com
Manel Hernández del grup Articulat
A principis del 2003 neix Articulat, un grup de quatre animadors i rondellaires
(Oriol Cors, Fèlix Serra, Bernat Casares i Manel Hernàndez) que uneixen la
seva experiència en el món de l’animació infantil per crear el seu primer
espectacle: GIMCAMIK. Des d’aleshores, han portat als escenaris d’arreu de
Catalunya diferents espectacles infantils, com IN-SOLIT o PERTRIPLICAT.
També s’han especialitzat en Cançons i contes i en Espectacles de bressol.
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Han publicat un CD titulat 10 cançons i el Conte d’en Meloneti, que es pot
escoltar i comprar a través de la seva web www.articulat.com
Jaume Barri
Cantant i animador infantil. Des del 1996, Jaume Barri ha publicat vuit CD de
cançons infantils com Pessigolles (1997), La senyora Tarda (1999), Voltes i
voltes (2000), Cantarelles i rutines (2002) o Fins al cel (2011). També ofereix
un gran ventall d’espectacles d’animació per a totes les edats, Vet aquí un gat,
Taleialdau, Bekú: la volta al món jugant, o Animació per a la mainada...o més
grandets. Més informació al web www.jaumebarri.com
Oriol Canals
És educador de formació, músic i animador socio-cultural. Es defineix com a
somiatruites inconformista. Des de fa uns anys és responsable de diferents
Casals de Joves dinamitzant grups de joves i entitats juvenils. Des de l’any
2001 ha publicat sis CD, entre els que es destaca Els pescadors de ses polles
d’aigua des de daró (2001), Ítaca canta (2002), Dansim Dansam (2004) o A
cau d’orella (2005). En el seu repertori d’actuacions hi ha els espectacles
Conte contat, conte cantat, Traicionassos, Oriol Canals i la Paperina o Kumbes
del Mambo, espectacles que ha escenificat a places i teatres d’arreu de
Catalunya. Més informació al web www.oriolcanals.com
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Contacte
Per sol·licitar aquesta activitat us podeu adreçar a:
As. COMSOC - Comunicació Social (Damià Caro i Alba Grifell)
Tel. 652 23 23 78 i 660 59 80 65
Mail: damia.caro@contesdelmon.org i alba.grifell@contesdelmon.org
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 20h.
També ens trobareu al Facebook: www.facebook.com/contesdelmon i a
Twitter @contesdelmon
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