PROGRAMA JORNADA
LA MÚSICA ENS MOU!
Musicoteràpia, vida i pluridiscapacitat

Dades de la jornada
Dia: 10 de maig del 2019
Lloc: Conservatori Superior de Música del Liceu
Horari: de les 09,30 a les 17,30 hores

Presentació de la Jornada
Fa més de 35 anys neix a Barcelona una petita Fundació (Nexe Fundació
privada, www.nexefundacio.org) amb l'objectiu d'atendre, ja des del naixement,
a nens/es nascuts/des amb grans discapacitats associades, generalment, a
problemes de salut importants. Aquests/es nens/es, que creixeran com qualsevol
altra criatura, necessitaran, durant tota la seva vida, d'una altra persona per
moure´s, per jugar o per realitzar actes tan quotidians com menjar o rentar-se.
Nens/es nascuts/es amb pluridiscapacitat.
Per a ells/es, i les seves famílies, vam posar en marxa una "Escola Bressol
Especialitzada", on seguim bolcats en donar el suport sanitari, educatiu, social i
afectiu que necessita cada nen/a, i cada família, al llarg de aquest difícil camí.
Al llarg d'aquests anys, i a demanda de les famílies, hem ampliat els nostres
serveis: oci, respir familiar, formació, sensibilització, etc. Nexe atén a dia d'avui
a nens/es i joves fins als 18 anys, i realitza també una important tasca de
visibilitat d'aquest col·lectiu i de defensa del seu dret a una vida digna i feliç.
La música sempre ha estat present a Nexe Fundació. Acompanya els nens/es
en molts moments del dia: marca l'entrada i la sortida, dóna calma per dormir,
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color als tallers i il·lustra els contes vivencials. El compàs convida a moure, i la
melodia a vocalitzar. A través del seu protagonisme en la música, el infants
mostren las seves capacitats i gaudeixen amb els/les seus/seves companys/es,
facilitant els aprenentatges i alleugerint el patiment. Per aquest motiu, la música
és tan important en la vida de qualsevol ésser humà, independentment de les
seves capacitats, ja que trenca les barreres creades per les nostres diferències
culturals, intel·lectuals, i/o físiques, i permet a les persones amb dificultats
motrius, de percepció i/o expressives, experimentar emoció i bellesa.
Fa 3 anys vam tenir l'oportunitat de començar un projecte de musicoteràpia i
incorporar una musicoterapeuta per treballar amb més regularitat, i poder així
observar els efectes de la música en el desenvolupament dels nens i nenes amb
pluridiscapacitat
En el marc d'aquest projecte, el proper 10 de maig Nexe Fundació organitzarà
una Jornada al Conservatori del Liceu titulada "La Música ens Mou:
Musicoteràpia, Vida i Pluridiscapacitat", amb l'objectiu de reflexionar sobre els
efectes de la música i la musicoteràpia, i mostrar diferents experiències viscudes
amb els nens/es i nois/es.
Volem que aquesta jornada sigui un espai de debat, un clúster d'idees, i que
compartir-les permeti generar més i millors activitats musicals amb un sol
objectiu, millorar la qualitat de vida d'aquests nens/es i nois/es.
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Programa
09:00 a 09:30 - Acreditacions i recollida de la documentació.
09:30 a 10:00 - Benvinguda i inauguració, a càrrec de Cécile de Visscher,
Presidenta de Nexe Fundació, i de Sergi Ferrer Salat, President del
Conservatori del Liceu.
10:00 a 10:30 - “Música i Vida”, a càrrec de Jordi Savall, concertista,
pedagog, investigador i creador de projectes musicals i culturals com el CIMA.
10:30 a 11:15 - “Música, Musicoteràpia i Discapacitat”, a càrrec de Melissa
Mercadal, Psicóloga-Musicoterapeuta; Presidenta World Federation of Music
Therapy.
11:15 a 11:45 – Pausa
11:45 a 12:30 – “Neurobiologia musical: la interacció música-cervell i els
seus efectes”, a càrrec de Jordi A. Jauset, Doctor en comunicació, enginyer i
músic. Divulgador científic.
12:30 a 12:40 – Inter mig musical, a càrrec de musics del Conservatori del
Liceu.
12:40 a 13:30 – “Creuant camins: treball en equip”, a càrrec dels
professionals de Nexe Fundació, Catherine Clancy, Sergi Nogués i Irene
Pérez.
13:30 a 15:00: Dinar (lliure)
15:00 a 15:30 – “La tecnologia al servei de la creació musical”, a càrrec
de Dani Royo, Musicoterapeuta d’Aspace.
15:30 a 15:45 – “La importància de la oferta musical per a tothom”, a
càrrec de la Sonia Gainza, Directora de Apropa Cultura.
15:45 a 17:00 – “Música activa per a persones amb pluridiscapacitat”,
taula rodona moderada per Sonia Gainza i a càrrec de:
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Irene Pérez, Tutora de Nexe Fundació, presenta “La música com a
companya de viatge”.
Anna Losantos, Musicoterapeuta de L’Arboç, presenta el projecte
“Colacao amb llet”.
Queralt Prats, Directora d’ARTransforma, presenta “Generant
oportunitats en l’àmbit artístic i cultural”.

17:00 a 17:10 – Clausura a càrrec de Sergi Nogués, Fisioterapeuta i
Coordinador del Departament de Formació i Recerca de Nexe Fundació.
17.10 a 17.30 – Comiat musical a càrrec de Colors Band de l’Associació
Centre Pedralbes, dirigida pels musicoterapeutes Xavi Martínez i Raúl
Hernández.
Consulta el Curriculum Vitae dels ponents AQUÍ
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