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Vols fer un voluntariat amb ARTransforma?
Pots contactar amb nosaltres a: voluntariat@artransforma.org

Amb el suport de:

nadons, joves i adults
amb diversitat funcional i sense

Música a l’abast, la música de les persones diverses.
Música a l’abast és un projecte iniciat el 2009 amb l’objectiu de crear
oportunitats a infants, joves i adults amb diversitat funcional i/o
problemàtiques de salut mental de participar en activitats artístiques
de qualitat. És un projecte inclusiu (per a tothom), que vol fomentar la
creativitat i trencar barreres entre les arts i entre les persones per
mitjà d'activitatsparticipatives i interdisciplinars.
Moltes persones queden excloses o tenen menys oportunitats de participar en la
societat i la cultura al mateix nivell que altres. En el camp de la música també
trobem aquestes barreres, però per ARTransforma, la paraula discapacitat sorgeix
d’aquesta pèrdua d’oportunitats i no pas de cap condició individual de la persona
per a participar en l’art i la cultura.
La participació en activitats musicals i artístiques inclusives i creatives com a
membre d’un grup (entre 3 i 12 participants) aporta grans dosis d’interacció,
comunicació, socialització, gaudi i aprenentatge de manera totalment vivencial.

Objectius de Música a l’abast:
Crear nous espais d’aprenentatge i par0cipació musical basats en els interessos i la crea0vitat de
les persones, no en con0nguts pre-establerts.
Ofererir oportunitats de par0cipació musical ac0va a ar0stes professionals i a les persones en
general, amb diversitat funcional o sense.
Fomentar la crea0vitat de les persones i valorar sempre el procés crea0u per damunt de
qualsevol resultat.
Fomentar la socialització i les relacions personals valorant la qualitat de la interacció per damunt
de qualsevol competència tècnica.
Sensibilitzar, i formar, en temes de Diversitat funcional, Art Accessible, Community Music i
Disability Equality.
Crear oportunitats professionals per a ar0stes, sobretot per a aquells amb diversitat funcional.

Música a l’abast ens ha demostrat, des de 2009 i amb més de 160 inscrits, que
aquestes activitats tenen una gran vàlua per a participants, voluntariat, artistes i
altres professionals involucrats en el projecte.
Formen part del projecte les sessions de música i altres arts, amb els diferents
grups i professionals (com Dansa a l’abast), els concerts i performances que es fan
anualment amb cada grup, l’exposició ELS SONS VISIBLES, les diferents formacions
(com “In Situ”), les trobades d’artistes, la inserció laboral d’artistes amb diversitat
funcional, i altres activitats que compleixen amb el nostre deure vers l’accés
universal a l’art i la cultura, sempre innovant i fomentant la creativitat.

Contacta amb nosaltres si vols formar part del projecte, col.laborar-hi
o si vols una entrevista personalitzada per adequar Música a l’abast
al grup, centre, entitat o situació familiar:
www.artransforma.org // info@artransforma.org

Inscripcions, horaris i quotes:
Aquest és un projecte d’ARTransforma, que es desenvolupa a diversos espais de
Barcelona i de fora. Els diferents grups fan sessions setmanals al llarg de l’any. Aquestes
poden ser setmanalment, quinzenalment, trimestralment, entre setmana o en cap de
setmana; sessions de diferent allargada i/o en la freqüència acordada.
Les inscripcions es poden fer com a entitat o de manera personalitzada:

www.artransforma.org // info@artransforma.org

