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CARTA DE LA DIRECTORA

“És un plaer introduir la memòria de l’any 2020 on 
trobareu les dades de l'impacte de totes les activitats 
i projectes que hem portat a terme aquest any, 
l'impacte que la pandèmia ha tingut en la nostra 
activitat i les accions resilients que hem desenvolupat 
davant d'aquesta situació que s'ha anat allargant 
amb moments de més o menys restriccions, que 
ha castigat fortament a tothom, amb major èmfasi 
als col·lectius de persones amb les quals treballem.

Aquest any vull destacar la continuïtat d'un projecte 
innovador i necessari com “Art, Creativitat i 
Convivència” amb infants de primària 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. N’estem molt satisfetes i 
esperem que quan la pandèmia ho permeti es 
pugui reprendre i replicar a altres escoles i espais.

La pandèmia ens ho atura tot i ens fa trencar amb totes 
les rutines al mes de març. Hem hagut de recórrer a 
les sessions de treball (reunions, sessions de música, 
de moviment, d’assaig…) per videoconferència i quan 
aquesta no ha sigut una opció, hem potenciat el projecte 
“Arts a les llars”, anat als domicilis de participants 
que d’altra manera queden totalment aïllats i pateixen 
regressions a tots nivells. I ha nascut el primer 
projecte internacional de l'entitat, "La mà viatgera". 

L’equip seguim formant-nos, tant professionals 
com voluntariat, de manera continuada. Aquest 

curs hem assistit al curs organitzat per l’ACEM 
“Improvisar per aprendre” i hem sigut seleccionats al 
programa B-Value, impulsat per Ship2B Foundation 
i Fundació Banc Sabadell; un programa dirigit a 
líders del tercer sector i que impulsa la transformació 
del sector social a través de la innovació.

Vull destacar el mecenatge de la Fundació de Música 
Ferrer-Salat, tant en una aportació econòmica que 
ens permet treballar amb dignitat i professionalitat 
en aquests temps tan complicats, com en la cessió 
d’un local - seu d’ARTransforma. Aquest 2020 l’hem 
buscat, adequat i començat a posar en marxa. També 
vull destacar el suport de la Fundación Daniel y 
Nina Carasso, per acompanyar-nos a fer un pas 
endavant en l’estratègia i la sostenibilitat de l’entitat.

Agraïm aquests suports i el 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.

Agrair també als professionals, col·laboracions, 
i voluntariat d'ARTransforma la seva magnífica i 
important 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."

Queralt Prats, impulsora i directora d’ARTransforma.

CARTA  DE 
LA DIRECTORA
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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 2009-2019

Aquests són alguns projectes destacats que ha impulsat 
ARTransforma des del 2009 fins al 2019. 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 per-
sones 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 cen-
tre. L'instrument principal que aprenen és l'ukulele, 
i aquests instruments es queden al centre entre ses-
sions per tal que els reclusos puguin practicar regu-
larment.

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 
que la visiten.

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 trans-
versal al Centre Maternoinfantil Eixample d’Intress 
(infants, mares, famílies, professionals, voluntariat), 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 se-
guiment en tots els moments del centre. Un projecte 
replicable a altres centres i entitats.

Festival l'Art Impossible
Impulsat des de l'IMPD amb la col·laboració de diver-
ses entitats i persones, ARTransforma fa la direcció ar-
tística de les 2 edicions del Festival l'Art Impossible al 
Mercat de les Flors i a l'Institut del Teatre de Barce-
lona. Un festival que fa visible la participació i la pro-
fessionalització cultural del col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional amb espectacles, taules rodones 
i tallers amb professionals referents del sector.

2009-2019
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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 en comptabilitat
Carmen Bermúdez, suport administratiu
Mariela Fanego, suport administratiu

Professionals en els grups:
Albert Gumí, músic
Andrea Bertran, suport
Anna Tantiñà, suport
Arnau Jané, suport
Carmen Bermúdez, suport
Clara Florit, tallerista
Cristina Oriach, suport
Cristina Quilez, suport
Elsa Puig, suport
Flor Inza, tallerista
Judit Blasco, suport
Júlia Matas, tallerista
Luís Aguirre, ioga
Maria Blanco, tallerista
Mario Martín, tallerista
Marçè Aumatell, suport
Marya Villacampa, suport
Oriol Cortadellas, tallerista
Pau Llonch, Versembrant
Queralt Prats, músic
Quico Pugès, tallerista
Raül Hernández, tallerista
Rebeca Bea, suport
Jardiel Rodellas, suport
Rita Noutel, tallerista
Rosabel Rodríguez, formadora
Santi Carcasona, team builder
Valentina Souza, tallerista

EQUIP HUMÀ 

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



9

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 2020 han participat en diferents activitats d’ARTransforma 10 persones voluntàries. També hem comptat 
amb altres suports altruistes al llarg de l’any. 

Rebeca Bea, suport
Oriol Martí, varis

Ma Rosa Bruguera, confecció materials
Jardiel Rodellas, música

Arnau Jané, suport
Anna Tantiñá, suport, moviment

Mercè Aumatell, suport, moviment
Cristina Quiles, suport, moviment

Marya Villacampa, suport, moviment
Antonio Centeno, assessor diversitat funcional

VOLUNTARIAT

"Jo soc voluntària i els meus dons de mú-
sica són normals, baixets, o sigui tirant a 
baix, però a mi el que em va enganxar i mo-
tivar molt és que quan vaig assistir a una 
sessió va ser màgic. Hi havia un vincle, tant 
si hi havia diversitat com si no, allà es va 
fusionar tot I va ser màgic em vaig quedar 
molt enganxada."

Rebeca Bea, voluntària d'ARTransforma 

VOLUNTARIAT

10 PERSONES 
VOLUNTÀRIES
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PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS 2020

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. El 2020 s’han creat vincles 
amb el projecte “Arts a les llars” i s’han fet 6 intervencions a domicili a més de 13 espais en un intens treball en 
xarxa amb 17 entitats diferents, 9 persones voluntàries i 16 professionals.

PROJECTES ARTÍSTICS, 
PARTICIPATIUS I INCLUSIUS 2020

21 GRUPS i 13 ESPAISLlista de reproducció testimonis (clica aquí)

27 entitats
9 persones voluntàries

16 professionals

Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

Graner (Mercat de les Flors)

Escola Bàrkeno

Fundació Joia

CEE Tramuntana

Biblioteca Francesc Candel 

Fundació Tallers Guinardó

Casal Transformadors 

CEE Nadís

CEE Folch i Camarassa 

Escola dels Encants

Escola Fructuós Gelabert

CAE Les girafes blaves 
(NEXE Fundació)

Nou 
Barris Sant 

Andreu

Eixample

Sant 
Adrià

Horta-
Guinardó

Gràcia

Sarrià-
Sant Gervasi

Les Corts

Sants- 
Montjuic

Ciutat 
Vella
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EDATS

EDATS DELS 
PARTICIPANTS

Altres

0 a 15 anys 

45 a 64 anys

16 a 44 anys 

115 PARTICIPANTS 
amb discapacitat

Testimonis:

"La música para mí es una forma de hablar, 
de expresarte, de entender. Es un escape 
para personas que tienen una depresión, 
alguna enfermedad, algún impedimento 
de comunicación. Es fabulosa, la música 
es un tema que tiene el hombre que poco 
se usa."

Javier López, participant

"Creo que tanto el movimiento, la danza 
como la música, son lenguajes diferentes 
al cotidiano y son momentos de conectarse 
desde otro lugar y compartir con otras 
personas desde otro lugar."

Flor Inza, tallerista

"Els professionals d'ARTransfroma són 
persones amb una gran sensibilitat, amb 
un coneixement, també, del lloc o són i 
de la música i del que estan fent, però 
que tenen aquesta sensibilitat per escoltar 
l'infant. Per veure quines respostes i 
adequar l'activitat a la resposta que està 
donant l'infant."

Maria Mestre, Nexe Fundació

"A l'Anna l'apassiona la música ja des de 
bebè, no t'ho pots ni imaginar les coses 
que hem aconseguit gràcies a la música. I 
gràcies també a ARTransforma."

Rebeca Bea, voluntària

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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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):

"El valor social de les arts 
està en compartir emocions, 
i en que les emocions, com 
les lluites, compartides, 
tenen més força."

- Lev Tolstoi

Aquests projectes fusionen diferents companyies i 
artistes, professionals i no-professionals, de música i 
dansa, amb i sense diversitat funcional, en un procés 
creatiu i humà intens, que desemboca en una produc-
ció a compartir, amb el públic general, lluites i emo-
cions al voltant de temes seleccionats a cada edició 
com a punt de partida de processos creatius que no 
sabem a on ens duran.

PROCÉS CREATIU ASSAJOS 
POSADA 

EN ESCENA

Octubre Abril JunySetembre

INSCRIPCIONS

Març

Confinament

Al llarg dels anys, els dos projectes han anat trobant 
més força en la transversalitat artística, sobretot entre 
la música, la dansa i el teatre. I els dos projectes, a 
cada edició, desemboquen en una posada en escena 
en un espai referent de l'àmbit cultural. 

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS

Entitats 
educatives

Participants 
individuals

Entitats 
culturals

Entitats 
socials
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Hi participa:

   Centre Ocupacional 1981.
   Centre Ocupacional La Marina    
 (ASPROSEAT Grup).
   Centre Ocupacional Bogatell.
   Escola de Música - Centre de les Arts     
 Hospitalet.
  Companyia de dansa Lavàndula.
   Escola de música Musicant.
   7 professionals de les entitats participants.
   13 participants a nivell individual.
   3 voluntaris.
   1 estudiant - Practicum I i II ESMUC.
   9 professionals.

ÍÍ
ÍÍ

Í
ÍÍÍÍÍÍ

     Vídeo motivacional en acabar el curs 2019-20 i no 
poder fer la posada en escena, en la que es convida a 
venir el curs següent.

"Aquest projecte ens ha donat l'opor-
tunitat de descobrir que el nostre fill 
és capaç de fer. Per ell ha significat 
una ondada d'autoestima" 

Carme Tulleda, mare del Ruben Cruz

A causa de la COVID-19 totes les sessions de treball i as-
sajos es continuen fent telemàticament i amb la confecció 
de diferents vídeos, però al mes de maig ja veiem que la 
posada en escena prevista pel juny no es podrà fer.

El curs següent està previst donar continuïtat als pro-
jectes adaptant-los a la situació sanitària. Es proposa 
crear un producte final allunyat dels escenaris, però que 
permet compartir la feina feta, les músiques creades al 
voltant de la temàtica de LA IDENTITAT: un procés creatiu 
fotogràfic inspirat en la temàtica i en les músiques crea-
des i la gravació d’aquestes en un estudi de gravació pro-
fessional ens endinsarem en la creació del llibre "Identi-
tats" (juliol 2021) amb la idea que aquest llibre pugui ser 
l’alternativa resilient que ens permetrà donar forma a un 
resultat col·lectiu, creatiu, interdisciplinar i transversal.

72%

28%

116
PARTICIPANTS

33 participants 
amb diversitat

83 participants 
sense diversitat

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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3."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 2020 hem dut a terme el projecte a la Residència Municipal Parc del Guinardó amb 52 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 i gaudeixen de la música en directe que hi portem: quan les restriccions 
sanitàries ho han permès, s’ha fet un petit concert al jardí del centre.

“L’art ens permet trobar-nos i 
perdre’ns al mateix temps” 

-Thomas Merton 

"M’agradaria destacar dos casos: una senyora qui gràcies 
a aquestes sessions ha tornat a tocar el piano i a pintar, 
i una altra qui gairebé no manté la parla i ha arribat a 
entonar cançons i comunicar-se millor”.

Sussana Egea, Terapeuta Ocupacional

"No esperava que una activitat virtual tingués 
tant d'èxit. Veig que connecten molt i els fa molta 
gràcia que algú els parli des de la pantalla. 
Sento que s'hi han enganxat molt". 

Paqui Yáñez, directora del centre

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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4."LA MÀ VIATGERA"

El projecte neix de les reunions telemàtiques de l'equip de professionals i voluntariat d'ARTransforma durant 
el confinament per la pandèmia de la Covid. Des dels especialistes de dansa s'encarrega, als participants de 
diferents projectes, la missió d'enviar un vídeo de les mans ballant a dins de casa, explorant racons, textures, 
colors... I es crea la cançó "La mà viatgera" per a crear audiovisuals de diferents mans ballant. De forma 
creativa, amb la nostra incansable imaginació, arribem a fer 7 viatges amb mans que ens arriben de tot el món! 
Un projecte participatiu i internacional, en ple confinament!

 

 Ruta núm 1 (maig del 2020)              
 Mans d'infants, famílies i mestres de l'Escola dels Encants, en ple confinament.
  Ruta núm 2 (maig 2020)                       
 Mans d'infants, joves i adults amb discapacitat,  participants d'ARTransforma, així com les seves   
 famílies professionals d'ARTransforma, en ple confinament.
 Ruta núm 3 (maig 2020) 
 Mans d'arreu de Catalunya, en ple confinament.
 Ruta núm 4 (maig 2020)
 Mans d'arreu del món, als jardins, a casa, a l'hospital, entre d'altres. 
 Ruta núm 5 (juny 2020)
 Mans d'infants, famílies i mestres de l'Escola Teixidores de Gràcia i el CAE Les girafes blaves (Nexe  
 Fundació) en ple confinament.
 Ruta núm 6 (juny 2020)
 Mans de Tenerife, Anglaterra, Catalunya, mar, cel i muntanya, mans dansant arreu del món, en ple  
 confinament.
 Ruta núm 7 (octubre 2020)
 Mans de les "XXII Jornadas sobre inclusión social y artes escenicas" organitzades per l'INAEM. Nova  
 cançó "La mano viajera".

210 PARTICIPANTS

Llista de reproducció de les 7 rutes de 
"La Mà viatgera".

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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Donem continuïtat al projecte d'ARTransforma 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 es va iniciar amb un diagnòstic (dut a terme per ARTransforma el 2019) que permet destacar 
prioritats, mancances, etc. en termes d’inclusió als dos centres participants i dissenyar un projecte ad hoc que 
permet trencar barreres, fomentar la cohesió social, reforçar vincles amb la comunitat / barri, entre professionals 
i famílies, etc.

En aquesta primera edició duta a terme al llarg del curs escolar 2019-20 es realitzen:

 7 sessions de treball amb el professorat.
 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. 
 1 jornada de formació per a professionals dels dos centres participants, oberta a professionals   
 d’altres  centres i famílies. Es fa a l’Escola dels Encants.  

5.“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

Amb l’arribada del confinament, l’avaluació final del projecte es fa per videoconferència i es duu a terme, amb 
alumnat, famílies i professionals dels dos centres participants la vídeo-creació "LA MÀ VIATGERA".

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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TV3 
“Les activitats culturals per als col·lectius vulnerables 
no són extraescolars” 13/11/2020

6.“ARTS A LES LLARS"

Projecte educatiu, cultural, participatiu, creatiu, innovador, necessari, assistencial i artístic que aproxima el dret 
i els beneficis de la participació artística a aquelles persones que per diferents motius estan confinades en el 
seu habitatge, amb molt poc o cap contacte amb l’exterior, i amb poc o nul contacte de l’exterior amb elles, 
produïnt-se situacions indignes d’aïllament.

La soledat es defineix com l'absència de suport afectiu, quelcom que genera tristesa i és la font de molts 
problemes de salut mental, i que fa que les persones encara es ressentin de manera més profunda d'altres 
problemes que pateixen o accelerin els processos d’altres possibles malalties. Per causa de la crisi sanitària 
viscuda aquest any, moltes persones grans són víctimes també de la pobresa i no poden cobrir ni les necessitats 
bàsiques.

S'ha pogut atendre 2 persones majors de 65 anys amb malalties degeneratives o situació de priva d’autonomia 
i desplaçament, 1 persona amb diversitat funcional intel·lectual i incapacitat total per a vincular-se a cap 
proposta via telemàtica, 1 persona amb problemàtiques de salut mental incapacitant. S’ha fet de manera 
setmanal, quinzenal o mensual amb sessions artístiques i creatives que promouen el desenvolupament integral 
(en l'àmbit emocional, social, psicològic, físic) i milloren la qualitat de vida de les persones destinatàries i al seu 
entorn.

La soledat es defineix com 
l'absència de suport afectiu

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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7.“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. 

Un total de 8 cançons creades i gravades amb els infants, amb el seu cançoner, i petites coreografies per a 
expressar i explicar qui som i a on som. 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. 

170 infants
11 professionals de l'escola
8 cançons

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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8.“CONFINAMENT CREATIU”

S'engloba en aquest projecte tota acció feta en el transcurs del confinament total que patim des del mes 
de març de 2020 fins a aproximadament el mes de juny, quan les restriccions es flexibilitzen i tornem a certa 
presencialitat.
Es creen 56 vídeos i 11 àudios creatius, de música i/o dansa, i un recurs específic a la web per tal que totes les 
persones puguin gaudir d'espais de creativitat i expressió artística en el confinament.

Alguns exemples rellevants d'aquest projecte:

     CLIP
     VIATGE A COLOMBIA - CÚMBIA
     LA GUITARRA
     CREA EL TEU TAMBOR DE MAR

     Llista de reproducció amb tots els vídeos a Youtube

1.000 beneficiaris 
56 vídeos
11 àudios

“Mil gràcies per pensar en ajudar, en 
apropar, en animar i acompanyar aquest 
confinament amb carícies musicals!”. 

Feli Manzaneda, directora CEE Folch i Camarasa

"Estem gaudint plegats de tots els vídeos 
que ens feu arribar. L'Edu escolta super 
atent i m'encanta viure aquests moments 
amb ell que normalment la falta de temps 
no em permet fer tant com voldria". 

Marta  Feliu,  mare de l'Edu

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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FORMACIÓ

"Vaig acabar les pràctiques i em volia quedar. 
Espero l'any que ve seguir també. No vull 
marxar d’ARTransforma".

Júlia, estudiant de pràctiques de l'Institut del Teatre.

FORMACIÓ
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’oportuni-
tats, art i transformació social, interdisciplinarietat i transversalitat artística. 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 2020 ARTransforma ha participat, amb Queralt Prats com a representant a:

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

 Formació “Proyectos artísticos, sociales y culturales" a la 
 “XVI edición del Máster en Gestión de Empresas e Instituciones 
 Culturales” de la Universidad Complutense de Madrid. Maig 2020. 

     “Diversitats”. Formació a l’Escola d’estiu de l‘Ajuntament de Girona. 
 Espai Marfà. Juliol 2020.

 XII edició de les “Jornadas sobre inclusión social i educación en
 las artes escénicas: La fureza de las aliazas" organitzades per
  l'INAEM. (Instituto Nacional de las Artes Escenicas y la Música)
 Octubre 2020.       Min 11:36 

 Masterclass per alumnat de l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
   Assignatura “Música i Comunitat”. Desembre 2020.

 Assistència i participació a la segona sessió de procés de diàleg i debat
  per a l'actualització dels models de les Escoles Municipals de Música: 
 Sensibilització i accés. Estratègies per ampliar l'abast de l'aprenentatge 
 musical de les Escoles Municipals de Música.

Estudiants en pràctiques
ARTransforma també col·labora amb centres o institucions a través de convenis que ofereixen la possibilitat a 
alumnat i professorat de realitzar pràctiques curriculars a l'entitat.
 
Aquest 2020:

 Igansi Ricart, estudiant de Pràcticums I i II de Pedagogia de l’Escola Superior de Música 
 de Catalunya.
 Júlia Pavo, estudiant en pràctiques de Quart Curs de Pedagogia de la dansa a l’Institut del   
 Teatre.
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SENSIBILITZACIÓ

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
I ASSESSORAMENT
Pràcticament tots els projectes i grups en cada projecte d’ARTransforma fan posades en escena obertes al pú-
blic general, o sessions amb les famílies en el cas de participants més petits. Entenem aquestes activitats com a 
part participativa i educativa de cada projecte, però també són camins per compartir, per visibilitzar i sensibilitzar 
sobre la participació universal a les arts escèniques. 
Aquest 2020 amb la pandèmia n’hem pogut fer menys, unes 8 en total, i en petit format. També hem participat 
d’aquesta posada en escena i acte rehibindicatiu:

"Junts en la diversitat a favor dels més vulnerables"
El dia 20 de novembre participem en un acte reivindicatiu a l’Església Santa Anna sota el lema "Junts en la diver-
sitat a favor dels més vulnerables". L'acte pretén, entre altres coses, donar veu a la denúncia sobre la precarietat 
del sector cultural i la insuficiència de les ajudes de l'estat al col·lectiu de treballadors de la Cultura, a través de 
diferents actuacions artístiques del món de la música, dansa, circ i teatre.

Assessorament
Assessorem altres entitats i projectes, fem diferents formats d’acompanyament. 
Aquest 2020, Queralt Prats, juntament amb el col·laborador de l’entitat Antonio Centeno, han assessorat Àlex 
Ollé, Alfons Flores i Lluc Castells a “Rusalka”, que s’ha d’estrenar a la noruega Bergen Nasjonale Opera a l’oc-
tubre del 2021 amb actors i actrius amb discapacitat, una experiència totalment nova per a ells. Es fan diverses 
sessions de treball.        
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El 2020 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 Les Teixidores de Gràcia

Companyia Lavàndula

CEE Folch i Camarasa

Residència Municipal 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:
Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y la Música (INAEM)

Fundació ASPROSEAT

Fundació Tallers Guinardó

Torre Barrina

AMPA Les Girafes Blaves

Fundació Nexe

AMPA CEE Folch i Camarasa

Fundació La Tutela

Centre Cívic Casanellas (Casa del Rellotge)

Institut Municipal d’Educació (IMEB)

ALIANCES

TREBALL EN XARXA 
I ALIANCES
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Cessions d’espai:

Casal Transformadors

Escola dels Encants

Escola Fructuós Gelabert

CEE Tramuntana

CAE Les Girafes Blaves

Els Lluïsos de Gràcia

CEE Folch i Camarasa

Biblioteca Francesc Candel

Centre Cívic Casanellas (Casa del Rellotge)

El Graner-Mercat de les Flors

El Mercat de les Flors

Escola Bàrkeno

Institut Municipal d’Educació

Poliesportiu Municipal La Marina

CEE Nadís

Escola de Música Àngels Casas

Local Enamorats

ALIANCES

ALS MITJANS

     TV3 
“Les activitats culturals per als col·lectius vulnerables no són extraescolars” 13/11/2020

     DIARA ARA
“La cultura 'oficiarà' una missa a l'església de Santa Anna de Barcelona” 19/11/2020

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. 
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1.167 beneficiaris/es directes                   
3.103 beneficiaris/es indirectes       

Treball en xarxa amb 42 entitats

24 espais diferents utilitzats

11 entitats i 9 persones becades al 100%

21 professionals d'ARTransforma

28 persones voluntàries i/o treballs altruistes 

32 professionals 

IMPACTE

IMPACTE 2020

Visibilització
Facebook: 2.123 seguidors/es

Twitter: 1.093 seguidors/es

Instagram: 2.199 seguidors/es

Youtube: 284 subscriptors/es

LinkedIn: 153 seguidors/es

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

﹜ 3 amb 
diversitat 
funcional
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COMPTES CLARS

El 2020, 11 entitats (educatives, socials i culturals) i 9 persones amb diversitat funcional han estat becades al 
100% per participar en els projectes d’ARTransforma, la resta parcialment, podent oferir preus assequibles i te-
nint 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 18.000,00 € - 25.000,00 €.

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 fets servir l’estimem en 91.200,00 € l’any.

ELS COMPTES CLARS

DONACIONS, 
SERVEIS I QUOTES 
12.998,73 €

FONS PÚBLIC
34.280,30€

INGRESSOS 
119.203,03€

FUNCIONAMENT I ALTRES DESPESES 
8.388,23€

DESPESES
88.600,58€

PERSONAL
73.871,41€

COMPRES
6.340,94€

FONS PRIVAT 
71.924,00 €

Amb la col·laboració: 

INGRESSOS   119.203,03 €                                          
DESPESES            – 88.600,58 €

 TOTAL           30.602,45€

Amb el mecenatge:
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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


