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CARTA DE LA DIRECTORA

CARTA  DE 
LA DIRECTORA

“És un plaer introduir la memòria de l’any 2021 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 “Música per l'oblit”.  
Seguim un any més lluitant contra els impediments que 
la Covid-19 presenta i aquest projecte dona resposta 
a aquestes dificultats amb una metodologia creativa i 
inclusiva, a aquelles persones que d'edat avançada i 
que viu en residències, amb molt poc o cap contacte 
amb l'exterior, i amb poc o nul contacte de l'exterior 
amb elles, produint-se situacions indignes d'aïllament.  

La pandèmia ens ho atura tot l'any anterior i els 
projectes "Orquestra integrada per joves amb 
i sense diversitat funcional" i "Compartides, el 
valor social de les arts" troben la sortida a l'anhel de 
compartir un procés creatiu a les posades en escena 
amb un gran públic. Aquesta és la creació d'un llibre 
que permet presentar les músiques i lletres  creades,  
i experimentar un procés de creació únic i innovador. 

L’equip continuem formant-nos, tant professionals 
com voluntariat, de manera continuada. Aquest 
curs hem impulsat diverses accions formatives amb 
l'objectiu de compartir, crear xarxa i identificar futurs 
professionals  d'interès per a l'entitat. Un exemple 

són les jornades formatives que es van dir a terme al 
llarg de dos dies a l'Escola dels Encants o la formació 
“Tecnologia música, moviment i diversitat funcional”. 

Vull destacar el mecenatge de la Fundació de Música 
Ferrer-Salat, tant en una aportació econòmica 
que ens permet treballar amb dignitat i professio-
nalitat en aquests temps tan complicats, com en 
la cessió d’un local - seu d’ARTransforma. Aquest 
2021 l’hem buscat, adequat i començat a posar 
en marxa. També vull destacar el suport de la 
Fundación Banco Santander, per acompanyar-nos 
a fer un pas endavant en la gestió i  de l'entitat i la 
possibilitat d'incorporar una persona  dedicada a 
desenvolupar tasques en l'àmbit de la comunicació.

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.
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"IDENTITATS", UN PROJECTE 
RESILIENT A LA COVID-19

DESTACAQUEM

La Covid-19 ha suposat diversos obstacles pel desenvolupament de les activitats que ARTransforma 
impulsa. Però aquests han incentivat noves formes de creació i de compartir. Ens han obligat a innovar 
i a ser resilients enfront de les adversitats de la pandèmia, que no ha evitat que naixessin i que 
altres evolucionessin per adaptar-se a la nova situació. "Identitats" és un llibre que inclou elements 
d'accessibilitat i que suposa l'alternativa resilient a les posades en escena que ARTransforma impulsa 
anualment. 

L'alternativa va ser enregistrar en un estudi de gravació tres peces creades al voltant de la temàtica de 
la identitat: Nicaragua, Trimurti i Reggae, tres gravacions que es poden escoltar al llibre a través codis 
QR i que també estan disponibles de forma gratuïta en la plataforma Spotify. A partir d'aquestes tres 
peces, es va dur a terme un procés creatiu fotogràfic amb les noves participants que formaven part del 
nou curs. Els textos són dels tallers creatius sobre aspectes vinculats al projecte.

"L'objectiu ha estat no deixar res penjat, seguir 
treballant i adaptar-nos, estem molt contentes 
amb el llibre. Les persones que han estat vin-
culades al projecte ens han transmès el seu 
agraïment i la gent que l'ha pogut veure el 
troben preciós."

Queralt Prats, directora i fundadora 
d'ARTransforma 
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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.



8

Presons
Tallers participatius i educatius de música per a persones privades de llibertat en blocs de 5 a 
9 mesos que finalitzen en un concert per a altres interns del centre penitenciari, famílies i tre-
balladores del centre. L'instrument principal que aprenen és l'ukulele, i aquests instruments es 
queden al centre entre sessions per tal que els les persones privades de llibertat puguin prac-
ticar regularment.

En clau de canvi
Projecte de música, moviment i creativitat que genera 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 aprenentatges, emocions, 
instruments musicals, aportacions pròpies i de grup.

Els sons visibles 
28 imatges de la fotògrafa Ariadna Trias que il·lustren la participació d’infants, joves i adults amb 
diversitat funcional en activitats musicals d’ARTransforma. 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’es-
pais 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 transversal 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, for-
macions per a educadors d’Intress, i el seguiment 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 diverses 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 Barcelona. Un festival que fa visible la participació i la professionalització cultural 
del col·lectiu de persones amb diversitat funcional amb espectacles, taules rodones i tallers 
amb professionals referents del sector.

Art Creativitat i Convivència. Fomentant la inclusió als centres educatius
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.

PROJECTES ARTÍSTICS DESTACATS 2009-2020

Aquests són alguns projectes destacats que ha impulsat ARTransforma des del 2009 fins al 2020. Al nostre 
canal de YouTube es troben tots els vídeos de diverses sessions i posades en escena dels projectes que 
ARTransforma impulsa. 

2009-2020
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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
Andrea del Río, comunicació
Carmen Bermúdez, suport administratiu
Mariela Fanego, suport administratiu

Professionals en els grups:
Albert Gumí, músic
Catherine Clancy, tallerista
Carmen Bermúdez, suport
Clara Florit, tallerista
Cristina Oriach, suport
Cristina Quilez, tallerista
Elsa Puig, suport
Flor Inza, tallerista
Inés Ruíz, tallerista
Jardiel Rodellas, tallerista
José Briceño, tallerista
Judit Blasco, suport
Júlia Matas, tallerista
Júlia Pavo, suport
Luís Aguirre, ioga
Marcos Rodríguez, tallerista
Mario Martín, tallerista
Marçè Aumatell, suport
Mauri Tonelli, tècnic estudi de gravació
Mireia Canals, tallerista
Montse Urán, suport
Omaima Barrady, suport
Oriol Cortadellas, tallerista
Oscar de Lecea, tallerista
Queralt Prats, músic
Raül Hernández, tallerista
Rebeca Bea, suport
Santi Carcasona, team builder
Sergi Riera, músic i productor musical
Sílvia Consegal, tallerista
Valentina Souza, tallerista

EQUIP HUMÀ 

Altres:
Eva García, assessorament estretègic
Gabinete Luis Burgués, assessorament fiscal
Isa Custodio, assessorament mesura d'impacte
Joan Miquel Quilez (Ereasons), suport informàtic

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.

Alba Romero - suport
Mercè Vila - suport

Rebeca Bea - suport
Miquel Moya - suport

Oscar de Lecea - suport
Tània Galitó - belles arts
Oriol Canosa - escriptor

Miriam Fernandez - informàtica
Jonatan Fernandez - informàtica

També hem comptat amb altres persones voluntàries
 que puntualment han donat suport al llarg de l’any. 

que 

VOLUNTARIAT

"El que destacaria de la meva experièn-
cia com a voluntari és l’alta capacitat 
musical creativa que hi ha dins del meu 
grup. També la unió/treball en equip, 
familiaritat i sensibilitat que es desen-
volupa."

Miquel Moya, voluntàri d'ARTransforma 

VOLUNTARIAT

9 persones voluntàries
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PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS

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, teatre, moviment i creativitat a diferents espais de la ciutat. 

PROJECTES ARTÍSTICS, 
PARTICIPATIUS I INCLUSIUS 2021

21 GRUPS i 13 ESPAISLlista de reproducció de testimonis

20 entitats
4 persones voluntàries
15 professionals

Sant 
Andreu

Sarrià-
Sant Gervasi

Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 

Fundació Joia

Biblioteca Francesc Candel 

Fundació Tallers Guinardó

Casal Transformadors 

Escola dels Encants

CEE Les girafes blaves 
(NEXE Fundació)

Escola Fructuós Gelabert

Nou 
Barris 

Eixample

Sant 
Adrià

Horta-
Guinardó

Gràcia

Les Corts

Sants- 
Montjuic

Ciutat 
Vella

CEE Sants Innocents

Calabria 66

Enamorats

CAE St. Francesc d'Aassís

Nadís



12

EDATS

EDATS DELS 
PARTICIPANTS

Altres

0 a 15 anys 

45 a 64 anys

16 a 44 anys 

122 PARTICIPANTS 
amb discapacitat

Testimonis:
"La música té una característica que a mi 
em sembla molt interessant: una mateixa 
activitat ens pot servir per a diferents espais 
o àmbits de la nostra vida. Aleshores és 
molt transversal i en una mateixa activitat 
estem mobilitzant aspectes que tenen a 
veure amb el físic, amb la coordinació, 
amb la consciència corporal, amb la 
respiració, amb la gestió de l'estrès i com 
això ens afecta la respiració. I alhora estàs 
mobilitzant coses a nivell emocional, les 
pots identificar, et serveix molt per donar 
forma a allò que ens passa per dins i que 
potser és una miqueta la dificultat que de 
vegades alguns d'ells veuen que el que els 
passa per dins els desborda, no saben com 
identificar-ho... i la música és un canal 
per identificar i per expressar alhora."

Raül Hernández, tallerista d'ARTransforma

"En un any que ha estat present la covid, 
i hi ha  hagut moments que l'escola havia 
d'estar tancada. Els pares han buscat 
recursos alternatius per poder continuar 
amb les sessions. Han buscat un local per 
poder portar els nens i ARTranforma s'ha 
adaptat i les sessions s'han pogut continuar 
fent. I inclús en moments que realment 
la gestió era complicada. Per tant, quan 
les famílies ho promouen amb aquesta 
intensitat és que realment estan contentes 
i encantades."

Maria Mestre, Nexe Fundació

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

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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Aquest any es recupera la proposta iniciada l'any an-
terior per donar sortida a l'anhel de continuar creant, 
experimentant i compartint malgrat la situació sani-
tària. 

D'aquesta necessitat sorgeix el llibre "Identitats", un 
producte final allunyat dels escenaris, però que permet 
compartir les músiques creades l'any anterior, un procés 
creatiu fotogràfic inspirat en la temàtica LA IDENTITAT i 
en les músiques creades i la gravació d’aquestes en un 
estudi de gravació professional. 

“Identitats” és un llibre que s’escolta, es llegeix, es mira 
i se sent a través de músiques, fotografies i textos creats 
per participants amb i sense diversitat funcional. Així 
doncs, aquest projecte ha canviat una posada en escena 
prevista al Mercat de les Flors per la gravació de les pe-
ces musicals en un estudi professional de gravació, que 
inicialment havien de ser interpretades dalt de l’escenari, 
i un taller de fotografia que ens ha permès seguir estu-
diant la temàtica de la identitat com a individu i com a 
grup als participants. Nicaragua, Trimurti i Reggae són 
les tres peces que es poden trobar a “Identitats” en for-
mat codi QR i acompanyen la lectura dels textos i les fo-
tografies. 

Aquest llibre té en compte els següents elements d'ac-
cessibilitat:

Hi participa:

   Centre Ocupacional 1981
   Centre Ocupacional La Marina    
 (ASPROSEAT Grup)
   Centre Ocupacional Bogatell
  Companyia de dansa Lavàndula
   7 professionals de les entitats participants
   13 participants a nivell individual
   3 persones voluntàries
   9 professionals d'ARTransforma
 Musicant 

ÍÍ
ÍÍÍÍÍ

56%

44%54
PARTICIPANTS 24 participants 

amb diversitat

30 participants 
sense diversitat

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS

Aquest llibre està vinculat als projectes “Orquestra Integrada per joves 
amb i sense diversitat funcional” i “Compartides, el valor social de les 
arts” d’ARTransforma al llarg del curs 2020-2021 i 2021-2022.  

www.artransforma.org                       info@artransforma.org

UN PROJECTE ARTÍSTIC EN PLENA PANDÈMIA AMB PERSONES 

AMB I SENSE DIVERSITAT FUNCIONAL.  Passeu les pàgines: teniu les 

fotografies, els textos i les danses creades pels participants, i les músiques 

gravades per ells i elles vinculades a uns codis QR.  No necessiteu res 

més, un llibre que es mira, es llegeix, s’escolta i se sent. 

UN DELS TEMES QUE 
TROBAREU EN EL LLIBRE: 

Í
Í
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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 2021 hem dut a terme el projecte a la Residència Municipal Parc del Guinardó amb dos professionals 
amb 40 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 (per-
sones 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 de la Residència Municipal Parc 
del Guinardó

"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 de la Residència Municipal Parc del 
Guinardó

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

6.“ARTS A LES LLARS"

“Arts a les llars" és un projecte educatiu, cultural, participatiu, creatiu, innovador, necessari, assistencial, i artístic 
que dóna resposta als drets fonamentals de persones que viuen amb aquests vulnerats de manera sistemàtica, 
en diferents àmbits de la seva vida. El projecte aproxima el dret i els beneficis de la participació artística, 
amb una metodologia creativa i inclusiva, 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, 
produint-se situacions indignes d'aïllament. Es porten a terme activitats artístiques i musicals diverses (audicions, 
conjunts instrumentals, estimulació sensorial, concerts i activitats expressives i creatives) que es realitzen a 
la llar de les persones o famílies beneficiàries del projecte, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de 
la persona/es que hi participen, promoure el seu desenvolupament i millores en les àrees socials, físiques, 
cognitives, emocionals i art plàstiques. S'han atès 4 persones al llarg del curs, de manera quinzenal al llarg 
de l'any. Total de 22 sessions trimestrals, 66 hores d'atenció directa a càrrec de Psicòleg sanitari Col·legiat 
n.13459, Musicoterapeuta Acreditat MTAE49 i MTRC 012 i Psicopedagog i Musicoterapeuta Neurològic (NMT). 

La soledat es defineix com 
l'absència de suport afectiu

PROJECTES ARTÍSTICS, PARTICIPATIUS I INCLUSIUS
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FORMACIÓ

"No hi ha una sola sessió en la que algú no m’aporti 
algun tipus d’aprenentatge. Estic rodejada de 
persones que amb una expressió, una paraula, un 
gest o una mirada m’ensenyen coses.
Visc les sessions de manera intensa i conscient i 
intento aportar sempre el millor de mi, intentant 
adaptar-me i col·laborant en allò que crec més 
necessari segons el moment. ".

Olga Cantero, estudiant de pràctiques

FORMACIÓ, SENSIBILITZACIÓ 
I ASSESSORAMENT

Í
Í

Í

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 2021 ARTransforma ha participat i impulsat diferents accions de formació:
 Masterclass  de Queralt Prats en el “Postgrau d'arts escèniques i acció social” de 
 l’Institut del Teatre.

     Conferència "ARTransforma, un proyecto musical inclusivo de gran valor
 social" a la Universitat de Barcelona a càrrec de la Queralt Prats. 

 Formació amb Queralt Prats sobre "Música i participació" al claustre de 
 mestres a l'Escola dels Encants.

 Participació de Queralt Prats a la taula rodona "Les arts inclusives i 
 transformadores" dels Tallers Musicals d'Avinyó.

 Participació de Queralt Prats a la taula rodona del segon congrés del 
 Voluntariat d’Osona a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
 
Formacións internes per a pofessionals, voluntàris i col·laboradors:

 Formació “Tecnologia música, moviment i diversitat funcional” amb Dani Royo.

 (In)Formació. Jornada de formació a càrrec de Queralt Prats a l'Escola dels Encants. 

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 2021:

 Jessica Rivero, estudiant del Màster de Musicoteràpia a la ISEP Formación. 

 Júlia Pavo, estudiant en pràctiques de Quart Curs de Pedagogia de la dansa a l’Institut del Teatre. 

 Olga Cantero, estudiant d'Educació social a la Universitat Ramon Llull. Fundació Pere Tarrés.
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El 2021 hem col·laborat amb desenes d'entitats educatives, culturals, socials, equipaments, etc. per a la realit-
zació de les nostres activitats habituals.

Entitats participants:
AMPA Les Girafes Blaves

CAE Sant Francesc d'Assís

CEE Folch i Camarasa

CEE Nadís

CEE Sants Innocents

Centre Ocupacional 1981

Centre Ocupacional Bogatell

Centre Ocupacional La Marina

Escola de Música Musicant

Escola dels Encants

Fundació Joia

Residència L'Onada

Treball en xarxa també amb:
AMPA CEE Folch i Camarasa

CAE Sant Francesc d'Assís

CEE Nadís

CEE Sants Innocents

Centre Ocupacional Bogatell

CEE Les Girafes Blaves

Escola de Música Musicant

Fundació Joia

Fundació ASPROSEAT

Fundació La Tutela

Fundació Nexe

Fundació Tallers Guinardó

Institut del Teatre

ISEP Barcelona

Torre Barrina

Universitat de Barcelona

Universitat Ramon Llull 

ALIANCES

TREBALL EN XARXA 
I ALIANCES
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Cessions d’espai:

Biblioteca Francesc Candel

CAE St. Francesc d'Assís

Espai Veïnal Calàbria 66

Casal Transformadors

CEE Nadís

CEE Sants Innocents

Escola dels Encants

Escola Fructuós Gelabert

Fundació Joia 

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Local Enamorats

Tallers Guinardó

ALIANCES

ALS MITJANS
     RÀDIO VIC 
De tots colors (11/11/2021)

     XARXANET
"Identitats", el projecte reslilient d'ARTransforma que va néixer en plena pandèmia.
(13/10/2021)

L'any 2021 ARTransforma ha participat en diverses accións que han fet ressò a mitjans com Ràdio Vic i Xarxanet. 
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920 beneficiaris/es directes                   
600 beneficiaris/es indirectes       

Treball en xarxa amb 32 entitats

19 espais diferents utilitzats

3 entitats i 7 persones becades al 100%

41 professionals d'ARTransforma

31 persones voluntàries i/o treballs altruistes 

47 professionals 

IMPACTE

IMPACTE 2021

Visibilització
Facebook: 2.263 seguidors/es

Twitter: 1.254 seguidors/es

Instagram: 2.655 seguidors/es

Youtube: 300 subscriptors/es

LinkedIn: 153 seguidors/es

L'any 2021 ARTransforma ha participat en diverses accións que han fet ressò a mitjans com 
Xarxanet i Ràdio Vic, entre d'altres. 

﹜ 3 amb 
diversitat 
funcional
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COMPTES CLARS

El 2021, 3 entitats (educatives, socials i culturals) i 7 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 
41.400,00€

FONS PÚBLIC
24.651,78€INGRESSOS 

87.892,12€

FUNCIONAMENT I ALTRES DESPESES
15.577,14 €

DESPESES
106.358,53€

PERSONAL
83.800,95€

COMPRES
4.980,45€FONS PRIVAT 

21.840,34€

Amb la col·laboració: 

INGRESSOS     87.892,12 €                                          
DESPESES          – 106.358,53 €

 TOTAL         – 18.466,41€

Amb el mecenatge:

28%

25%

47%

67%

10%

23%

Aquest any ARTransfroma ha estat escollida a la "VII Edicion de SANTANDER EMPLEA CULTURA" entre deu 
organitzacions amb l'objectiu d'impulsar la incorporació d'un treballador a l'entitat durant 12 mesos. 
La candidata escollida va ser l'Andrea del Río, incorporada a l'entitat l'1 de maig, i que actualement treballa 
desenvolupant tasques de comunicació. 
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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


