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CARTA DE LA DIRECTORA

CARTA  DE 
LA DIRECTORA

“És un plaer introduir la memòria de l’any 2019 on 
trobareu les dades de l'impacte de totes les activitats 
i projectes que hem portat a terme aquest any tan 
especial, en el que l’entitat ha celebrat el seu 10è 
aniversari!
 
Un meravellós vídeo     explica aquest viatge i 
projecta els propers 10 anys. Un preciós espectacle a 
la sala MAC del Mercat de les Flors, amb músiques i 
coreografies creades i interpretades per persones amb 
i sense diversitat funcional vinculades als projectes 
“Orquestra Integrada per joves amb i sense diversitat 
funcional” i “Compartides, el valor social de les arts” 
al voltant de la temàtica “El pas del temps”, que ens 
ha fet cantar plegats la cançó d’ARTransforma i ens 
ha donat energia per molts anys més!

D’aquest any en vull destacar també el disseny 
i implementació del projecte “Art, Creativitat i 
Convivència” amb infants d’una escola de primària 
i infants amb pluridiscapacitat d’un CAE (Centre 
d’Atenció Especialitzada), en sessions de música i 
dansa totalment inclusives en un tercer espai cultural. 
Un projecte realment transformador amb un impacte 
gegant en professionals, infants, famílies i territori. 
  
Hem iniciat una nova aventura de mecenatge amb la 
Fundació de Música Ferrer-Salat, que ens ha permès 
treballar amb especial il·lusió i projecció en el futur.             

I l’aportació de la Fundación Daniel y Nina Carasso 
ens acompanyarà durant 2 anys a fer un pas endavant 
en l’estratègia i la sostenibilitat de l’entitat. I el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona, tan econòmic, com en 
la cessió d’espais.
 
Agraïm també el suport de la resta d'institucions, 
administracions, equipaments, entitats, empreses 
i persones que ens acompanyeu en el camí i feu 
possible que avancem, per poder oferir sempre la 
millor cultura al màxim de persones, ja sigui suport 
econòmic, com en la cessió d'espais, difusió o 
paraules de suport.
 
Agraïm també als professionals, col·laboracions, 
i voluntariat d'ARTransforma la seva  excel·lent i 
rellevant feina. Agrair a les famílies. Sempre. A les 
famílies. Gràcies per la confiança, per l'energia, per 
la força. Agrair a tots i totes les participants les tones 
d'aprenentatges que ens brindeu cada curs, les idees, 
el talent, la música, l'amistat… Gràcies.

I atenció, perquè ens han atorgat el Premi Barcelona 
Innovació Educativa 2019 a la millor iniciativa! A 
la millora de la pràctica educativa en el camp de 
l’educació al llarg de la vida."

Queralt Prats, impulsora i directora d’ARTransforma
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"PREMI BARCELONA 
INNOVACIÓ EDUCATIVA 2019"

Aquest any l'Ajuntament de Barcelona ens 
ha atorgat el "Premi Barcelona Innovació 
Educativa 2019" a la millor iniciativa 
impulsada a la ciutat de Barcelona, de millora a 
la pràctica educativa en el camp de l'educació 
al llarg de la vida. 
La segona tinenta d'alcadia de l'Àrea de Drets 
Socials, Laia Ortiz, i el Comissionat d'Educació 
d'Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, 
han reconegut la tasca i funció social que 
ARTransforma realitza a la ciutat de Barcelona 
amb el guardó i reconeixement d'aquest 
premi. 

PREMI BARCELONA INNOVACIÓ EDUCATIVA 
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PRESENTACIÓ

VALORS

MISSIÓ
Millorar la nostra societat i promoure la inclusió social 
i cultural a través de la participació artística i de la 
creativitat. Millorar l'àmbit artístic diversificant les 
oportunitats i generant-ne d'accessibles a totes les 
persones. L'art de qualitat per a la transformació 
social. L'accés per part de totes les persones a l'art per 
a la transformació artística i cultural.

La participació, l'accessibilitat i la inclusió són drets 
fonamentals de la persona. 

La persona abans que qualsevol diagnòstic o altra
etiqueta. 

La qualitat de la interacció per damunt de qualsevol 
competència tècnica. 

La il·lusió i l'entusiasme per implicar-nos en els nostres 
deures i en els drets humans. 

El respecte i els espais segurs.

La integritat i la coherència amb el pas del temps, amb 
l'evolució i la transformació. 

L'esforç i la confiança per generar l'energia necessària 
per caminar endavant. 

L'Exigència i l'excel·lència en cada àmbit de la nostra 
feina (gestió, atenció a les persones, qualitat artística). 

VISIÓ
Generar nous i diversos espais de participació, 
aprenentatge i professionalització artística per a totes 
les persones, sobretot per a les sistemàticament excloses, 
aquestes amb poques o nul·les oportunitats, sempre de 
manera inclusiva i creativa.
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PROJECTES ARTÍSTICS DESTACATS 2009-2018

Aquests són alguns projectes destacats que ha 
impulsat ARTransforma des del 2009 fins al 2018. 
Al nostre canal de YouTube es troben tots els vídeos 
de diverses sessions i posades en escena dels 
projectes que ARTransforma impulsa. 

Presons
Tallers participatius i educatius de música per a perso-
nes privades de llibertat en blocs de 5 a 9 mesos que 
finalitzen en un concert per a altres interns del centre 
penitenciari, famílies i treballadores del centre. L'ins-
trument principal que aprenen és l'ukulele, i aquests 
instruments es queden al centre entre sessions per tal 
que els reclusos puguin practicar regularment.

En clau de canvi
Projecte de música, moviment i creativitat que ge-
nera oportunitats de participació artística a infants 
i adolescents residents en Centres Residencials 
d’Acció Educativa (CRAE). Són sessions setmanals 
en les que compartir, experimentar i explorar apre-
nentatges, emocions, instruments musicals, aporta-
cions pròpies i de grup.

Els sons visibles 
28 imatges de la fotògrafa Ariadna Trias que il·lus-
tren la participació d’infants, joves i adults amb di-
versitat funcional en activitats musicals d’ARTransfor-
ma. Imatges acompanyades de textos de l’escriptor 
Màrius Serra que ens conviden a la reflexió i que ens 
transmeten el que els nostres protagonistes no ens 
poden explicar en paraules. Exposició itinerant: ha 
estat a desenes d’espais de Catalunya. Exposició 
accessible: textos en Braille, quadres a baixa altura, 
audioguies, etc. Exposició educativa: en un dossier 
s’ofereixen diverses activitats per a escoles i instituts 

Espai materno-infantil 
Es dissenya el projecte a partir del treball fet des 
d’Apropa Cultura (“Educa amb l’Art al teu Centre”) 
Un projecte de dos anys amb un impacte global i 
transversal al Centre Maternoinfantil Eixample d’In-
tress (infants, mares, famílies, professionals, volunta-
riat), a través de les arts i el foment de la creativitat 
en el dia a dia. Sessions amb les mares, amb elles i els 
seus fills/es, formacions per a educadors d’Intress, i el 
seguiment en tots els moments del centre. Un projec-
te replicable a altres centres i entitats.

Festival l'Art Impossible
Impulsat des de l'IMPD amb la col·laboració de di-
verses entitats i persones, ARTransforma fa la direcció 
artística de les 2 edicions del Festival l'Art Impossible 
al Mercat de les Flors i a l'Institut del Teatre de Bar-
celona. Un festival que fa visible la participació i la 
professionalització cultural del col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional amb espectacles, taules ro-
dones i tallers amb professionals referents del sector.

2009-2018
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EQUIP HUMÀ

L’equip humà és qui fa possible aquest projecte. La petjada del projecte, tant el que fa referència a la seva 
identitat i singularitat, com el què fa referència a l’impacte que deixa en les persones participants, les seves 
famílies, el seu entorn i al territori. Tot té a veure amb les persones que estan fent-lo possible: des de la gestió, 
el disseny de cada activitat, els / les artistes liderant sessions, les persones de suport o altres col·laboracions.

Direcció i gestió:
Queralt Prats, direcció
Rebecca Gale, suport comptabilitat i avaluació
Carmen Bermúdez, suport administratiu

Professionals en els projectes:
Albert Gumí, músic
Andrea Bertran, suport en grups
Berta Miret, suport
Carles Pedragosa, músic
Carmen Bermúdez, suport
Catherine Clancy, tallerista músic
Daniel Padilha, tallerista músic
David Fauré, tallerista músic
Desirée Ferreira, suport
Elena Pereta, músic
Felipe Londoño, tallerista músic
Flor Inza, tallerista músic
Guillem Jené, suport
Júlia Matas, tallersita dansa 
Karina Mendoza, suport
Laura Jareño, músic
Luís Aguirre, tallerista ioga
Ma Mar Gràcia, tallersita músic
Marc Pujol, tallerista actor
Marc Vila, tallerista músic
Maria Blanco, tallerista músic
Mario Martín, tallerista dansa
Marya Villacampa, suport
Nacho Melús, músic
Oriol Aguiar, músic
Oriol Cortadellas, tallersita
Oriol Martí, músic
Pau Llonch, Versembrant
Queralt Prats, tallersita músic 
Quico Pugès, tallerista músic
Raül Hernández, tallerista músic
Rebeca Bea, suport 

EQUIP HUMÀ 

Rita Noutel, tallerista dansa
Romina Aguilera, tallerista belles arts
Rosabel Rodríguez, formadora
Santi Carcasona, team builder
Tate Bonany - Joc Viu
Valentina Sousa, tallerista músic

Altres:
Eva García, assessorament estretègic
Gabinete Luis Burgués, assessorament fiscal
Guillem Roma, rodatge i filmacions
Isa Custodio, assessorament mesura d'impacte
Joan Miquel Quilez (Ereasons), suport informàtic
Joan Ramón Patón, web 
Jordi Vidal, filmacions
Inpacte, assessorament estratègia i sostenibilitat

ARÇ Cooperativa, assegurances 
MIR, serveis empreses i entitats, gestoria
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El voluntariat és protagonista en aquest procés de transformació social en què treballa ARTransforma. Entenem 
que el 
voluntariat és agent transformador promotor d'aquest canvi de mirada i per això és fonamental en els diversos 
projectes que desenvolupa l’entitat. El seu coneixement tècnic, les seves habilitats i actituds i sobretot la seva 
aportació humana doten l'entitat de potència i valor. Els voluntaris són, per a nosaltres, aquelles persones que 
donen de forma lliure i desinteressada, es comprometen a dur a terme activitats o tasques prèviament pactades 
amb compromís i estabilitat per contribuir al desenvolupament dels projectes i activitats d'ARTransforma.

L'any 2019 han participat en diferents activitats d’ARTransforma 33 persones voluntàries (2 amb discapaci-
tat). També hem comptat amb altres suports altruistes al llarg de l’any. 

VOLUNTARIAT

“La veritat és que va ser preciós, em va 
encantar. La Flor és un amor i la feina 
que fa és meravellosa. Em vaig sentir 
súper a gust i amb aquesta sensació tan 
potent de què la música és medicina, i 
amb aquells nens ho sents més que mai! 
Vaig tocar peces, vaig improvisar i vam 
tocar juntes. Realment preciós!
Moltes gràcies per brindar-me la possibi-
litat de conèixer i participar de la feina 
tan preciosa que feu. Tant de bo trobem 
la manera de col·laborar plegats. Real-
ment la música pren una dimensió molt 
més elevada quan es tracta del creixe-
ment personal d'individus.”

Adriana Alcaide, voluntariat

VOLUNTARIAT

33 PERSONES 
VOLUNTÀRIES

Adriana Alcaide, músic
Anna Raig, dansa

Anna Tantiñà, dansa
Becca Ellis, suport

Carmen Bermúdez, dansa
Clara Florit, músic

Cristina Quiles, dansa
David Viñolas, músic

Dani Antolin, tècnic de so
Gemma Baños, músic
Guillem Jené, suport
Joana Gumí, músic

Juan Manuel Quiles, dansa
Laia Mateu, músic i suport

Ma Lluisa Tàrraga, àudiovisuals
Maria Blanco, músic
Mario Martín, dansa

Marula Winterhalder (Katmub), ves-
tuari i materials

Marya Villacampa, dansa
Montse Urán, músic

Núria Capdevila, coordinació volun-
tariat

Núria Delgado, dansa

Oscar Perez, varis
Pilar Cienfuegos, músic

Queralt Roca, músic
Rebeca Bea, suport
Rebecca Gale, varis
Ricard Vila, músic

Romina Aguilera, arts plàstiques
Rosalia Ey, músic 
Sergi Riera, músic

Toni Pagès, estudi gravació
Toni Valdivia, músic

Xavi Giménez, músic
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PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS 2019

PROJECTES ARTÍSTICS, 
PARTICIPATIUS I INCLUSIUS 2019

1. “MÚSICA I COMUNITAT - PONTS QUE INSPIREN"

Aglutina diferents accions d’ARTransforma que generen ponts entre la música i la diversitat funcional, de ma-
nera participativa i inclusiva, oferint oportunitats de qualitat allà a on no n’hi ha. Formen part d’aquest projecte 
les activitats de “Música a l’abast de les persones diverses”, “Dansa a l’abast de les persones diverses”, les 
sessions puntuals en diumenge per a infants amb discapacitat i pluridiscapacitat i les seves famílies, l’“Orquestra 
Integrada per joves amb i sense diversitat funcional”, “Compartides, el valor social de les arts”, l’espectacle i 
celebració del 10è aniversari ARTransforma “El pas del temps” i l’espectacle multisensorial “Chronos”.

224 participants
132 amb discapacitat 
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1.1“Música i dansa a l’abast de les persones diverses”
Projecte nascut el 2009 de la necessitat d’oferir oportunitats de participació en activitats artístiques de qualitat 
a nadons, infants, joves i adults amb diversitat funcional, pluridiscapacitat o problemàtiques de salut mental. 
Cada any diferents grups liderats per a 1 o 2 artistes i 1 o 2 persones de suport d’ARTransforma porten a terme 
sessions setmanals de música, moviment i creativitat a diferents espais de la ciutat. 

De manera natural iniciem grups més orientats al moviment, a la dansa, i donem pas al projecte bessó “Dansa 
a l’abast de les persones diverses” alhora que als tallers dels dos projectes hi potenciem la transversalitat entre 
les dues disciplines.

Participen 104 persones amb discapacitat en 16 grups a 11 espais del territori en un intens treball en xarxa 
amb 16 entitats diferents, 7 persones voluntàries i 22 professionals.

16 GRUPS i 11 ESPAIS

13 posades en escena 
200 persones al públic

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS

Sant 
Andreu

104 PARTICIPANTS 
amb discapacitat

Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

Graner (Mercat de les Flors)

Escola Bàrkeno

Fundació Joia

CEE Tramuntana

Biblioteca Francesc Candel 

Casal Transformadors 

CEE Nadís

CEE Folch i Camarassa 

Escola dels Encants

Escola Fructuós Gelabert

CAE Les girafes blaves 
(NEXE Fundació)

Nou 
Barris 

Eixample

Sant 
Adrià

Horta-
Guinardó

Gràcia

Sarrià-
Sant Gervasi

Les Corts

Sants- 
Montjuic

Ciutat 
Vella
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Sessions puntuals en diumenge
Per algunes famílies és impossible assistir a les posades en escena o sessions en família que es fan en el marc 
del projecte “Música i dansa a l’abast”. Per aquest motiu organitzem 4 diumenges de tallers en família, al CEE 
Folch i Camarasa i al Graner, en els que assisteixen 24 famílies amb infants amb pluridiscapacitat.

Espectacle multisensorial “Chronos” Un espectacle amb i per a la pluridiscapacitat 
S'ha creat un espectacle educatiu i familiar amb i per a persones amb pluridiscapacitat, discapacitat/diversitat 
funcional, per ser itinerat a espais i circuits artístics normalitzats (teatres, sales de concerts, centres cívics i 
similars), educatius (escoles de primària, llars d'infants i similar) i especialitzats (escoles d'educació especial, 
centres ocupacionals, centres d'atenció especialitzada, entre d'altres) i sempre que sigui possible en un context 
inclusiu (fomentant que el col·lectiu de persones amb pluridiscapacitat vagi al teatre, per exemple) en el marc 
del 10è aniversari de l'entitat ARTransforma, del projecte “Música i dansa a l‘abast”, promovent la participació i 
l'accés universal de les persones amb discapacitat a la vida cultural de la ciutat i el país.
S’estrena al Graner-Mercat de les Flors (Zona Franca), i es treballa en xarxa amb totes les entitats vinculades al 
projecte “Música i dansa a l‘abast”. 

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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1.2"Compartides, el valor social de les arts"  i "Orquestra 
Integrada per joves amb i sense diversitat funcional"

El 2013 neix el projecte "Orquestra integrada per joves amb i sense diversitat funcional" amb la proposta 
de fusionar agrupacions musicals i músics, amb i sense diversitat funcional, per explorar la creativitat, la 
transversalitat artística i la innovació en una base de formació musical orquestral inclusiva. Posteriorment, el 
2016, neix “Compartides, el valor social de les arts” que també busca la fusió entre diferents àmbits i que 
s’inspira en el valor que planteja Lev Tolstoi, escriptor, filòsof i reformador de l’educació rus, un dels primers a 
reclamar el dret a l’educació per a tothom. 

Aquests projectes fusionen diferents companyies i ar-
tistes, professionals i no-professionals, de música i dansa, 
amb i sense diversitat funcional, en un procés creatiu i 
humà intens, que desemboca en una producció a com-
partir, amb el públic general, lluites i emocions al voltant 
de temes seleccionats a cada edició com a punt de par-
tida de processos creatius que no sabem a on ens duran.

PROCÉS CREATIU ASSAJOS 
POSADA 

EN ESCENA

Octubre Abril JunySetembre

INSCRIPCIONS

Entitats 
educatives

Participants 
individuals

Entitats 
culturals

Entitats 
socials

“I, sobretot, no oblidis que el teu temps
és aquest temps que t’ha tocat viure:

no un altre, i no en desertis”
Miquel Martí i Pol

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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Aquest any aquests dos projectes treballen al voltant de la temàtica “El pas del temps” i desemboquen en 
dues grans posades en escena. Una és la celebració més gran de l’any del nostre 10è aniversari:

La identitat
El setembre de 2019 s’inicia l’edició 2019-2020 
del projecte “Orquestra Integrada” a partir de la 
temàtica “La identitat” amb Centre Ocupacional 
1981, Centre Ocupacional Bogatell, Companyia 
de dansa Lavàndula, Escola de Música - Centre de 
les Arts - Hospitalet, Escola de música Musicant. 
Un intens procés creatiu de la mà de Queralt Prats, 
Maria Blanco, Júlia Matas, Luís Aguirre, Pau Llonch 
i Quico Pugès

Hi participa:
   Centre Ocupacional 1981.
   Centre Ocupacional La Marina    
 (ASPROSEAT Grup).
   Centre Ocupacional Bogatell(Icaria        
 Iniciatives Socials).
   Orquestra Simfònica i la Coral Back Beat  
             de l’Escola Municipal de Música de      
 Sant Andreu – Pich Santasusana .  
 Cor The Beating Souls.
 14 participants a nivell individual.
   22 persones voluntàries.
   17 professionals.
 11 professionals d'entitats participants.

   

ÍÍ
Í

Í
ÍÍÍ

Í
Í

Posada en escena “El pas del temps”
ARTransforma celebra el 10è aniversari amb l’espectacle 
“El pas del temps” al Mercat de les Flors, el dia 16 de 
juny de 2019.

Després de deu anys del seu naixement és un referent en 
projectes culturals d’impacte social, sobretot de música 
i dansa, i majoritàriament amb el col·lectiu de persones 
amb diversitat funcional.

L’espectacle EL PAS DEL TEMPS celebra el passat amb 
pinzellades de processos creatius dels projectes “Orques-
tra Integrada per joves amb i sense diversitat funcional” i 
“Compartides, el valor social de les arts” d’anys anteriors 
alhora que ens convida a reflexionar sobre el coneixement 
i la percepció que tenim del temps a la nostra societat.

Ens endinsem en la vivència de Kairós, Aión i Cronos, 
deus del temps, en el moviment (de la dansa i del so) que 
fa possible l’existència del temps, en la termodinàmica, 
l’entropia, al caos. Passat, present i futur, l’eternitat, l’ins-
tant. El temps que s’allarga o es congela, el de la història 
i el del relat. El temps per morir i el temps per respirar.
  

12o  participants 
28 dels quals amb 
discapacitat

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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2. "MÚSICA PER L'OBLIT,
PARTICIPACIÓ ARTÍSTICA AMB LA GENT GRAN"
Un projecte artístic i creatiu d’ARTransforma iniciat el 2016 que vol oferir espais de música i creativitat a les 
persones grans residents en centres per a gent gran, les quals tenen poques oportunitats de participació en 
activitats artístiques de qualitat. Les famílies, com a agent important en la vida dels participants, formen part del 
projecte en algunes sessions i accions. El projecte contempla també formació per als professionals dels centres, 
per tal de poder donar continuïtat a les accions, i promoure un espai de creativitat i benestar al llarg de tot el 
dia, cada dia.

Aquest 2019 hem dut a terme el projecte a la Residència Municipal Parc del Guinardó amb 45 participants 
d’entre 65 i 100 anys amb gran deteriorament cognitiu i físic, 15 de les quals han gaudit de sessions d’1 hora 
setmanalment, amb 2 s’han fet visites trimestrals a les habitacions de la Residència (persones allitades que no 
poden desplaçar-se a la sala ni enlloc). 

"La música és un llenguatge en si mateix, 
a vegades parlant no podem explicar 
coses que interpel·len amb les emocions 
o que tenen a veure amb un mateix. O a 
l'hora de comunicar-nos amb els altres a 
vegades no sabem com fer-ho a nivell 
oral i la música ho posa una mica més 
fàcil".

Raül Hernández, tallerista

“M'ha impressionat molt veure com persones 
que gairebé no parlen a les sessions canten, 
altres somriuen en sentir els instruments, in-
teraccionen amb les persones..., els canvis de 
ritme, la part final amb les llums i les fines-
tres tancades, tot això sense parlar, només 
amb la música, el cant, el ball... 
Però el que més m'ha agradat, de fet és per-
què a mi m'agrada molt la platja, és l'escena 
que recrea el mar, el soroll de les ones, la 
sorra, el vent, les caracoles, l'aigua amb el 
polvoritzador, la tela gran fent d'ones, és 
molt invocador i arriba als sentiments”.
   Paqui Yáñez, Directora del centre 

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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3. "A LES PRESONS. BRIANS II"

El projecte consisteix en sessions/tallers 
participatius de música de manera quinzenal 
i durant un període de 9 mesos que finalitzen 
amb un concert per a altres interns del centre 
penitenciari, famílies i treballadors/es del centre. Al 
llarg de les sessions els participants aprenen a tocar 
instruments (majoritàriament ukuleles) els quals 
queden en el centre per tal que hi puguin tenir 
accés i puguin practicar entre sessions de treball, 
enfortint el compromís amb el projecte i amb el seu 
aprenentatge, que repercuteix de manera directa 
a la resta de participants, al grup, i al benestar 
que aquests avenços i aprenentatges plens de 
motivació proporcionen.
El projecte l’impulsa el grup Ukessomriures, amb 
una edició pilot el 2018 a la presó Brians II, i ho fa 
des d’una base de voluntariat. 

      Mira el vídeo

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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Impulsem un nou projecte de la mà de Queralt Prats que fusiona alumnat d’escoles ordinàries i escoles d’educació 
especial en un context cultural i inclusiu, genera ponts entre diferents equipaments i fa formació (sobre inclusió 
i eines artístiques) per a professionals i famílies.
El projecte s’inicia amb un diagnòstic, que permet destacar prioritats, mancances, etc. en termes d’inclusió en 
els dos centres participants i dissenyar un projecte ad hoc que permeti trencar barreres, fomentar la cohesió 
social, reforçar vincles amb la comunitat / barri, entre professionals i famílies, etc. al llarg del curs 2019-20 es 
preveu:

 7 sessions de treball amb el professorat. 
 1 jornada de formació liderada per Rosabel Rodríguez per a professionals dels dos centres   
 participants, oberta a professionals d’altres centres i famílies.  
 12 sessions de música i dansa amb 51 infants de primària de l'escola Les Teixidores de Gràcia (1  
 d’ells amb discapacitat) i 15 infants amb pluridiscapacitat del CAE (Centre d’Atenció Especialitzada)  
 Les Girafes Blaves de Nexe Fundació, als Lluïsos de Gràcia al llarg del curs escolar.

ÍÍ
Í

4. “ART, CREATIVITAT I CONVIVÈNCIA. FOMENTANT LA 
INCLUSIÓ I LES ARTS ALS CENTRES EDUCATIUS”

“Ha estat una experiència meravellosa. 
Hem gaudit, rigut, dansat, cantat, ens hem 
observat, apropat… hem obert la ment, el 
cor i el cos”. 

Maria Mestre, professional de Nexe Fundació

51 infants d'una escola de primària 
i 15 amb pluridiscapacitat d'una 
escola d'educació especial

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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5. “EnCants, EXPLOREM L'ENTORN I INVENTEM CANÇONS”

Petits processos creatius amb cada ambient (grup classe) de la Comunitat de Petits (P3, P4 i P5) i Comunitat 
de Mitjans (primer, segon i tercer de primària) de l’Escola dels Encants, amb la participació també de mestres 
de l’escola i d’algunes famílies.  Per a fer-ho, explorem l'entorn, el context, la identitat individual i col·lectiva, les 
transformacions i la diversitat existent, celebrant-la i entenent-la com a riquesa. 

Al llarg del curs 2019-20 es preveu en el projecte la participació de:

 

240 infants
22 professionals de l'escola
10 famílies
La creació de 14 cançons

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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6. LA CANÇÓ DELS 10 ANYS
Si em mires em veus
Si em toques em sents
Si parles t’escolto
i ens nem entenent
Si parles t’escolto
i ens nem entenent

Si et mous em bellugo
Si rius compartim
T’amaguis o t’expressis
et veig, sóc aquí
T’amaguis o t’expressis
per tu, sóc aquí

ARTransforma
neix de tu i de mi
Artransforma
juga amb nous sentits

Quan no va de tu
Quan no va de mi
Podem veure l’essència
que ens uneix a ser aquí. (x2

D’obrir nous camins
on poder compartir,
D’aprendre jugant
explorant des del sí

De trencar barreres
que ens allunyen
i sols poden ferir

Sumant diferències
musicant nous camins
On la forma capgiri
la mirada s’ampliï

La diversitat
sigui valor afegit

ARTransforma
neix de tu i de mi
Artransforma
juga amb nous sentits

Quan no va de tu
Quan no va de mi
Podem veure l’essència
que ens uneix a ser aquí. (x2

Lerolaleilo
Leiloleirolalei
Leroleirolaleilo
Leloleirolalei...

De la mà de la voluntària Romina Aguilera es treballa a 
ASPROSEAT, amb persones amb discapacitat, en la con-
fecció del logo dels 10 anys d’ARTransforma, en un joc de 
traç i llum. Podeu veure el procés:

7. EL LOGOTIP DELS 10 ANYS
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Escola Municipal d’Educació Especial Fatima, Terrassa
El primer contacte entre l’Escola Fàtima i Queralt Prats és 
del maig de 2017. L’equip docent i l’equip directiu de Fà-
tima creu fermament en el potencial de l’expressió artísti-
ca com a canal comunicatiu i de millora de la vida de les 
persones que atenen. A l’escola ja fa temps que porten a 
terme diferents accions relacionades amb les arts (sobre-
tot en l’àmbit del teatre). Per diferents vies, les mestres 
coneixen a Queralt Prats i la seva tasca amb ARTransforma 
i hi contacten per a poder col·laborar en millorar i poten-
ciar les arts a l’escola.
Llavors Queralt Prats fa 3 diferents visites per tal de 
conèixer millor el projecte educatiu de Fàtima i els pro-
jectes artístics que s’hi fan, i valorar conjuntament com 
enfocar l’aportació d’ARTransforma i es fan 8 hores de 
formació pels professionals de l’escola amb Queralt 
Prats, Santi Carcasona, Oriol Martí i Mario Martín.
L’Escola FÀTIMA engega el curs 2019-20 amb un projec-
te artístic potent i l’expressió corporal a tots els departa-
ments de l’escola.

Escola Municipal de Música de Cambrils
Queralt Prats (ARTransforma) ha col·laborat amb l’EMM 
Cambrils anteriorment, assessorant de manera puntual en 
temes relacionats amb la inclusió i per tal de resoldre al-
guns dubtes al voltant d'alguna situació concreta de l'es-
cola, vers algun alumne amb discapacitat i la seva família, 
amb la que la Queralt ha estat en contacte.
A partir d'aquí i a través del Pla de Formació, es porta a 
terme un assessorament / formació a nivell de claustre 
al llarg del curs 2018-19. Juntament amb la direcció de 
l'escola es decideix dur a terme accions que siguin for-
matives i que alhora permetin fer un diagnòstic del punt 
en el qual es troba el claustre (l’equip docent) en termes 
d'inclusió. Aquest diagnòstic permet identificar les neces-
sitats reals del claustre de professorat i de l’escola per tal 
de dur a terme, en el futur, accions concretes que siguin 
útils i significatives, posant prioritats i urgències en ordre.
Es fa una sessió formativa amb tot el claustre en la qual 
s'analitzen de manera col·lectiva els valors que l'escola 
persegueix i com es defineix.
A la segona trobada formativa amb el claustre es co-
mença amb una proposta pràctica, en grup, per a generar 
debat sobre les expectatives que tenim com a docents, 
sobre què és fàcil o què és difícil, i sobre com aprèn 
l’alumnat, com se sent mentre fem les nostres propostes 
formatives, sobre les nostres metodologies.

FORMACIÓ

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Portem a terme formacions de diferents durades per a professionals del tercer sector, per a educadors, per a 
equips directius de centres, per a claustres, escoles de música, artistes… en inclusió, música i igualtat d’oportu-
nitats, art i transformació social, interdisciplinarietat i transversalitat artística. 
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Creativitat amb Rosabel Rodríguez
Rosabel Rodríguez, llicenciada en Psicologia, docto-
ra en Psicopedagogia i Logopeda. Professora Titular 
de Psicologia Evolutiva i de l'Educació a la Univer-
sitat de les Illes Balears. Investigadora principal del 
Grup d'Investigació en Altes Capacitats (GIAC).
La Jornada s'emmarca en el projecte "Art, Creativitat 
i Convivència" i té com a objectiu la formació conti-
nuada de professionals en l'àmbit educatiu, sobre la 
temàtica de la creativitat.
Fotos
Hi assisteixen 67 persones: mestres (primària, se-
cundària, de música, etc.), pedagogues, tutores de 
SIEI, psicologues, ballarines, musicoterapeutes, di-
reccions d’escoles de música, tèncics de la Generali-
tat i l’Ajuntament, entre d’altres. 

Estudiants en pràctiques
ARTransforma també col·labora amb centres o insti-
tucions a través de convenis que ofereixen la possi-
bilitat a alumnat i professorat de realitzar pràctiques 
curriculars a l'entitat.
Aquest 2019: Igansi Ricart, estudiant de Pràcticums I 
i II de Pedagogia de l’Escola Superior de Música de 
Catalunya.

FORMACIÓ
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SENSIBILITZACIÓ

A part d’accions formatives com la ja esmentades, també participem en jornades, tallers, taules rodones i 
congressos, que més de formatius, ens serveixen per compartir experiències i coneixement, per fer visible la 
nostra tasca, i també per sensibilitzar el sector cultural i el públic general de la contribució de totes les persones 
a la cultura.

L’any 2019 ARTransforma ha participat, amb Queralt Prats com a representant a: 

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 

Í
Í

Í
Í

Í
Í

Í
Í

"L'exclusió sistemàtica d'alguns 
col·lectius a la participació cultural 
podria corregir-se des del compliment 
del dret que tota persona té a 
accedir a la cultura, generant 
polítiques, lleis i altres mecanismes 
que protegeixin aquesta participació. 
També cal formar i conscienciar. 
L'educació és clau".                               
       Queralt Prats

Masterclass en el “Postgrau d'arts escèniques 
i acció social” de l’Institut del Teatre.

Formació “Proyectos artísticos, sociales y cul-
turales" a la “XVI edición del Máster en Ges-
tión de Empresas e Instituciones Culturales” 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

Masterclass per alumnat de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya. Assignatura “Música 
i Comunitat”. 

Conferència i taller sobre accessibilitat al 7è 
Fòrum del Sistema Públic d'Equipaments Es-
cènics i Musicals de Catalunya (SPEEM).

Conferència i performance a l’Auditori Axa 
(juntament amb Anna Raig, Rebeca Bea, An-
dreu Raig i Rubén Cruz) al III EduCongress. 
“Educació infantil inclusiva. Una escola de
tots per a tots". 

Participació en el vídeo de la jornada “Ges-
tió cultural i Universitat: 30 anys caminant 
junts” Universitat de Barcelona. 

Conferència a les Segones jornades “Música 
com a transformació social”. Espai Jove Boca 
Nord. 

IV Conferència Estatal de la Cultura, a la taula 
"Cultura Inclusiva y Accesible”, en el Centro 
Cultural Alcazaba de Mérida.
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Museu del Disseny, en el dia de les famílies, dos ta-
llers pràctics de música accessible i inclusiva, vinculat 
a l’exposició de Victor Papanek: la política del disseny 
és la primera gran retrospectiva centrada en el dissen-
yador, autor i activista Victor J. Papanek (1923-1998), 
un dels pioners més influents del segle XX de l’enfoca-
ment d’un disseny social i ecològic que va començar 
els anys seixanta.

Conferència al Festival Diversario: “Enfocando el fu-
turo de las artes y la diversidad funcional”.  

Tallers als ambients de la Comunitat de Mitjans de 
l’escola dels Encants juntament amb Antonio Centeno 
sobre la Diversitat Funcional. 

Participació en la jornada "La música ens mou!" orga-
nitzada per Nexe Fundació al Conservatori del Liceu. 

Xerrada-taller a l’Institut Miquel Tarradell amb alum-
nes d’educació i d’integració social.  

Participants del projecte "Orquestra Integrada"
participen en la gravació del videoclip "Descalços", 
cançó creada el 2016 en aquest projecte i que s'inclou 
en el primer disc de la cantautora i tallerista d'ARTrans-
forma, Maria Blanco. 

Pràcticament tots els projectes i grups en cada 
projecte d’ARTransforma fan posades en escena 
obertes al públic general, o sessions amb les fa-
mílies en el cas de participants més petits. Ente-
nem aquestes activitats com a part participativa 
i educativa de cada projecte però també, són 
camins per compartir, per visibilitzar i sensibi-
litzar sobre la participació universal a les arts 
escèniques. 

Aquest 2019 n’hem fet 13 vinculades al projecte 
“Música i dansa a l’abast”, 1 vinculada als projec-
tes “Orquestra Integrada” i “Compartides” en el 
marc del 10è aniversari de l’entitat, 1 a la presó 
Brians II i vàries en diferents accions de visibilitza-
ció, formació i sensibilització, com la de l’Auditori 
Axa o l’Escola dels Encants.

Un exemple d'aquestes posades en escena vin-
culades al projecte M&Dabast és la presentació 
de l'obra "L'arbre," que es va dur terme a la sala 
Maremar de l'Escola Bàrkeno com a resultat de 
mesos de treball plàstic, musical, teatral, dansís-
tic, i emocional... un viatge a través de la vida d'un 
arbre.

Í
Í

Í
Í

Í
Í

SENSIBILITZACIÓ
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El 2019 hem col·laborat amb desenes d'entitats educatives, culturals, socials, equipaments, etc. per a la realit-
zació de les nostres activitats habituals. 

Entitats participants:
Escola dels Encants 

AMPA CEE Tramuntana

CEE Tramuntana

Escola Municipal de Música Centre de les Arts

CAE Les Girafes Blaves

Escola Teixidores de Gràcia

Companyia Lavàdula

CEE Folch i Camarasa

Residència Municicpal Parc del Guinardó

Centre Ocupacional 1981

Centre Ocupacional La Marina

CEE Nadís

Centre Ocupacional Bogatell

Escola de Música Musicant 

Fundació Joia 

Treball en xarxa també amb:
Casal Transformadors

Escola dels Encants

Escola Fructuós Gelabert

CEE Tramuntana

INAEM

Fundació ASPROSEAT

Fundació Tallers Guinardó

Torre Barrina

AFA Escola Les Teixidores de Gràcia

AMPA Les Girafes Blaves

CAE Les Girafes Blaves

Els Lluïsos de Gràcia

Fundació Nexe

ALIANCES

TREBALL EN XARXA 
I ALIANCES
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AMPA CEE Folch i Camarassa

Fundació La Tutela

Biblioteca Francesc Candel 

Centre Cívic Casanellas (Casa del Rellotge)

El Graner - Mercat de les Flor

El Mercat de les Flors

Escola Bàrkeno

Institut Municipal d’Educació (IMEB)

Poliesportiu Municipal La Marina

Escola de Música Àngels Casas

Cessions d’espai:
Casal Transformadors

Escola dels Encants 

Escola Fructuós Gelabert 

CEE Tramuntana

Escola Municipal de Música Centre de les Arts

Fundació Tallers Guinardó

CAE Les Girafes Blaves 

Els Lluïsos de Gràcia 

Escola Les Teixidores de Gràcia

CEE Folch i Camarasa

Residència Municipal Parc del Guinardó

Biblioteca Francesc Candel

Centre Cívic Casanellas 

Centre Ocupacional La Marina 

El Graner-Mercat de les Flors 

El Mercat de les Flors 

Escola Bàrkeno

Institut Municipal d’Educació (IMEB)

Poliesportiu Municipal La Marina 

CEE Nadís

Centre Ocupacional Bogatell 

Escola de Música Àngels Casas 

Escola de Música Musicant 

Fundació Joia 

ALIANCES



27

ALS MITJANS
L'any 2020 ARTransforma ha participat en diverses accións que han fet ressò a mitjans com el Diari ARA, la Tele-
visió de Catalunya, El Periódico, La Vanguardia i Betevé, entre d'altres. 

CATALUNYA RÀDIO
Som persones creatives? 6/11/2019

EL DESPERTADOR
Com traspassar els meus límits?. 08/07/2019

KONPARTITU
Queralt Prats, creatividad inconformista. 28/06/2019

CATALUNYA RÀDIO
Queralt Prats: “Aquest projecte segueix sent una gran necessitat”. 12/06/2019

BETEVÉ 
ARTransforma: Una dècada transformant a través de l’art. 09/05/2019

DIARI ARA 
La música, l’instrument més afinat per a la inclusió social. 09/02/2019

XARXANET
6 projectes de música per a la transformació social. 20/09/2019
 
LA DIRECTA
Obrir l’accés a la cultura. 17/09/2019

NÚVOL
Queralt Prats: “Nosaltres no som una escola tot i que eduquem”. 17/06/2019

IKAD KIDS
Instagram amb bon criteri. 16/6/2019

EL DIARI DE L’EDUCACIÓ
Queralt Prats: “L’educació artística és elitista, encara hi ha molts sectors que n’estan 
exclosos”. 09/04/2019

MITJANS
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1.599 beneficiaris/es directes                   
2.692 beneficiaris/es indirectes       

Treball en xarxa amb 38 entitats

24 espais diferents utilitzats

15 entitats i 9 persones becades al 100%

21 professionals d'ARTransforma

37 persones voluntàries i/o treballs altruistes

IMPACTE

IMPACTE 2019

Visibilització
Facebook: 1.899 seguidors/es

Twitter: 923 seguidors/es

Instagram: 1.999 seguidors/es

Youtube: 268 subscriptors/es

LinkedIn: 148 seguidors/es

L'any 2019 ARTransforma ha participat en diverses accións que han fet ressò a mitjans com 
el Diari ARA, Catalunya Ràdio, Xarxanet i Betevé, entre d'altres. 
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Amb el mecenatge:

COMPTES CLARS

El 2019, 12 entitats (educatives, socials i culturals) i 16 persones amb diversitat funcional han estat becades 
al 100% per participar en els projectes d’ARTransforma, la resta parcialment, podent oferir preus assequibles i 
tenint sempre en compte aspectes com el greuge comparatiu de les persones amb discapacitat. 

Diverses tasques es porten a terme de manera altruista i voluntària. Estimem que la remuneració d’aquestes 
correspondria a aproximadament 33.000,00 €.

Tots els espais utilitzats són cedits i només en algun cas assumim el cost de la consergeria o la neteja. Esti-
mem que l’import corresponent al cost de lloguer d’aquests espais seria d’aproximadament 6.000,00€ mensuals 
(79.200,00€ / any). I altres espais que fem servir de manera més puntual (posades en escena de més gran format 
o assajos amb més persones) tindrien un cost de lloguer de 12.000,00€ anuals. Així doncs el cost real total dels 
espais usats l’estimem en 91.200,00€ l’any.

ELS COMPTES CLARS

DONACIONS, 
SERVEIS FONS PÚBLIC

31.807,11€

INGRESSOS 
79.820,21€

FUNCIONAMENT I ALTRES DESPESES 
4.371,68€

DESPESES
81.041,58€

PERSONAL
67.742,85€

COMPRES
8.927,15€

FONS PRIVAT 
34.600,00 €

INGRESSOS     79.820,21 €                                          
DESPESES            – 81.041,58 €

 TOTAL          – 1.221,37€

Amb el suport:
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Nom: ARTransforma

Naturalesa jurídica: Associació sense ànim de lucre 

Junta directiva:
 Queralt Prats Bruguera (presidenta);
 Oriol Martí Sans (tresorer);
 Rebecca Gale Hayes (secretària);

CIF: G65497265

Data de constitució: 2009

Núm. de registre (Generalitat de Catalunya): 41121

Telèfon: 680445735

Correu electrònic: info@artransforma.org

Web: www.artransforma.org

Àmbit geogràfic d'actuació: Catalunya, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Població que abasta l'entitat: col·lectius en risc d'exclusió social (pobresa, diversitat funcional, gent gran, 
dones, reclusos, entre d'altres).

DADES I CONTACTE

DADES I CONTACTE


