
 

ContaContes 

SoliDaris 
 
 
El projecte busca impulsar els valors de la solidaritat, l’equitat, la justícia i 
l’autoestima als infants de les Illes Balears mitjançant ContaContes SoliDaris a 
la xarxa de les Biblioteques de Mallorca.  
 
La UNESCO va aprovar l’any 1994 un Manifest a favor de les biblioteques 
declarant-les agent essencial de foment de la pau i els valors espirituals en la 
ment de l’ésser humà, i afegint a les seves finalitats la creació i consolidació de 
l’hàbit de la lectura en els infants.  
 
El context actual la situació de guerra, inestabilitat política i inseguretat que 
afecta molts països del Pròxim Orient i Nord d'Àfrica està provocant l'arribada 
d'un gran nombre de sol·licitants d'asil a la Unió Europea. Aquest fet va associat 
al desenvolupament dels preocupants fenòmens xenòfobs, de racisme i altres 
formes de discriminació que s'han vist exacerbats. Les autoritats tenen un 
important paper en la sensibilització i una funció essencial de pedagogia 
intercultural, prevenint fenòmens com el discurs de l'odi i la discriminació, que 
posaria en discussió la cohesió social. L’Educació per el Desenvolupament 
(EpD) és el marc adequat per abordar la interdependència i la globalització i 
desactivar el perniciós discurs “abans nosaltres que ells”.  
 
L’objectiu del projecte és integrar l'EpD mitjançant un ContaConte SoliDari, fent 
que d’una manera lúdica els infants es formin amb valors. 
 
L’acció s’estructura en 3 eixos d'intervenció: (1) El 1r eix incideix en la 
"demanda" de ContaContes Solidaris, sensibilitzant el personal de les 
Biblioteques municipals perquè prenguin consciència de la importància de 
l'EpD (2) El 2n eix incideix en l’"oferta" de ContaContes Solidaris, sensibilitzant 
els professionals que ofereixen contacontes. (3) El 3r eix pretén dur a terme 
una experiència pilot, una sessió de ContaContes SoliDari itinerant per la 
xarxa de les biblioteques municipals.  
 
El projecte es pretén beneficiar de la interacció que tenen les biblioteques de la 
xarxa, a traves del Centre Coordinador del Consell Insular de Mallorca, aprofitar 
les sinergies de treball creades des de fa més de 30 anys.  
 
 


