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“...L’art autèntic és una de les formes més poderoses 
d’elevació de l’home, i qui fa que això sigui accessible a la 

major quantitat possible de persones és un benefactor de la 
Humanitat” 

Zoltan Kodaly 
 

 

JUNTA DIRECTIVA: 
President: Andreu M. Danés i Ribas 

Tresorera: Núria Bonet i Julià 

Secretària: Dul Vallvé i Cordomí 

Vocal: Mireia Serra Vila 

EQUIP DE MUSICOTERAPEUTES: 
 

Núria Bonet Julià 

Carles Geli Benito 

Raül Hernández Hernández 

Genaro E. Sierra Sáenz 

Pilar Solsona Sánchez 

Núria Aguilera Casanovas 

Olga Prats Garriga 

Nora Girbau Llonch 

Àngels Baraut Planes 

 



L’ENTITAT:  
Un any més de “Ressò”.  Any d’anar tornant molt a poc a poc a la normalitat després de la 

pandèmia.  

Un any de canvis, d’adaptacions i de molta creativitat  per mantenir la qualitat de treball amb 

les limitacions que ens imposa la Còvid-19: cantar amb la mascareta, prescindir del carro 

d’instruments... 

Un any per felicitar de tot cor al gran equip de musicoterapeutes per la seva extraordinària 

tasca. Ells són els artífexs dels bons resultats obtinguts. 

Hem ampliat les activitats a l’ Hospital Sant Joan de Déu amb el suport de la ”Asociación Anita” 

amb un nou programa: “LA MALETA VIATGERA” – Musicoteràpia a domicilis per a nens que 

pateixen malalties limitants o amenaçants per a la vida”. D’aquest programa se n’està fent un 

estudi d’investigació. 

Enguany hem col·laborat a l’estudi realitzat per Infermeria sobre els efectes de la 

musicoteràpia en pacients hospitalitzats a l’UCI Pediàtrica  de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Tenim present que no hem pogut encara recuperar la totalitat de les activitats d’abans de la 

pandèmia. Esperem amb molta il·lusió el retorn dels programes: “CONCERTS A L’HOSPITAL” i 

“TASTETS DE MÚSICA” en els que hi participen de manera altruista un gran nombre de 

voluntaris oferint els seus cants i les seves melodies a diferents espais.  

Hem enyorat la tradicional “Cercavila de Nadales” que omple de música tots els hospitals. 

La música i el cant ens acompanyen en tots els moments, bons i no tan bons que ens toca  

viure. “Cantem per celebrar i cantem per no tenir por... Paraules dolces que cuiden, emparen, 

que són cant de festa” ... (Josep Mª Esquirol, Filòsof) 

Moltes gràcies a tots aquells que ho feu possible. 

LA JUNTA 

 

LA MISSIÓ_____________________________       
Oferir a les persones a través de la música i l’art eines per proporcionar benestar físic i 

psicològic.  

 

ELS VALORS____________________________ 
Creació d’espais de confiança donant atenció respectuosa i empàtica, potenciant l’expressió 

d’emocions 



ÀMBITS D’ACTUACIÓ – SALUT 

PROGRAMA XARXA DE MUSICOTERÀPIA 
Musicoteràpia a les unitats de pediatria dels hospitals: 

- Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat 

- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 

- Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. 

OBJECTIU: 
- Disminuir l’ansietat i l’angoixa provocada per l’hospitalització i oferir canals de 

comunicació i expressió de sentiments. 

METODOLOGIA:  

- Atenció individualitzada i personalitzada a les habitacions dels nens hospitalitzats. 

- Atenció grupal a les unitats de Neonatologia i Salut Mental. 

- Jocs, contes i instruments musicals. 

- Improvisació i creació musical. 

- Activitats: pràctica instrumental, cançons, ritme, audició, percussió corporal... 

EQUIP D’INTERVENCIÓ:  

- Dos musicoterapeutes treballant conjuntament. 

- Equip de Child-Life, Supervisores i Equips d’infermeria de cada unitat i/o hospital.  

TEMPORALITZACIÓ: 

- HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU – De gener a juliol s’hi han dedicat 13 hores setmanals 

a hospitalització. A partir de setembre s’han recuperat les 15 hores setmanals que es 

feien abans de la pandèmia. S’ha intervingut a les unitats de: oncologia, 

neonatologia, salut mental, UCI, TPH (trasplantaments oncologia) i pediatria en 

general. 

Des de febrer es dediquen un promig de 10 hores setmanals de visites a domicilis a 

pacients que depenen del servei de Crònics Complexos i Pal·liatius Pediàtrics.     

- HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – Degut a la pandèmia s’havien suspès les 

sessions de musicoteràpia. A partir de setembre es reprenen de nou amb una 

dedicació de 2 hores setmanals a la unitat de pediatria.  

- CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de Sabadell -  Degut a la pandèmia s’havien 

suspès les sessions de musicoteràpia. A partir de setembre es reprenen de nou amb 

una dedicació de 2 hores quinzenals a la unitat de pediatria i de manera puntual a la 

UCI pediàtrica. 



BENEFICIARIS –  1.111 Pacients  2.269 Intervencions   
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU –  

A totes les unitats 

d’hospitalització i a domicilis.  

PACIENTS ATESOS –  
1.028 

INTERVENCIONS REALITZADES –  
2.170 

 

 

 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU –  

 

Unitat de pediatria 

PACIENTS ATESOS –  
32 

INTERVENCIONS REALITZADES –  
45 

 

 

 

 

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADEL –  

Unitat de Pediatria 

 

 
 

PACIENTS ATESOS – 
 51 

INTERVENCIONS REALITZADES –  
54 



ÀMBIT D’ACTUACIÓ – ASSISTENCIAL 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT 
Col·laboració amb l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, oferint musicoteràpia 

setmanalment i quinzenal a les nenes i dones associades. S’han realitzat sessions presencials i 

també on-line per facilitar l’assistència d’aquelles famílies que estan més lluny i mostren 

dificultats per apropar-se. Tot i així s’estableix realitzar com a mínim una sessió presencial al 

mes.  

S’ha mantingut la descentralització de l’atenció a Barcelona, fent sessions presencials a Calella 

i a Lleida.  

OBJECTIU: 

- Potenciar habilitats comunicatives, 

emocionals, sensoriomotrius i cognitives per 

contribuir en el desenvolupament integral 

de les nenes i dones que pateixen aquesta 

síndrome. 

EQUIP D’INTERVENCIÓ: 

- 4 musicoterapeutes treballant 

individualment  

TEMPORALITZACIÓ: 

- Sessions presencials setmanals i quinzenals. 

- Sessions online setmanals per a les famílies amb dificultat per desplaçar-se, essent 

obligatòria la realització mínima d’una sessió presencial al mes.  

- Un total de 416 sessions realitzades 

BENEFICIÀRIES: 

- 18 nenes i dones de l’Associació. 

 

  



DOCÈNCIA –  
- Classes al Màster en Musicoteràpia d’ISEP. 

- Classes al Màster en Musicoteràpia de la UB 

– IL3 

- Tutorització d’alumnes de pràctiques del 

Màster en Musicoteràpia de la UB – IL3. 

- Taller “Naixement i Música“ a les 6es. 

Jornades Internacionals de Música i 

Neurologia ARTS I SALUT “Etapes de la Vida 

amb Música” realitzades a l’ESMUC. 

DIFUSIÓ –  
- Projecte “Musicoteràpia a domicilis per a nens que pateixen malalties limitants o 

amenaçants per a la vida” – Articles en prensa:  

Recull-premsa-Musicoterapia.pdf 

- “La maleta viatgera” SOM Salut Mental 360 (projecte impulsat per centres de l’Ordre 

Hospitalari Sant Joan de Déu)  

https://www.som360.org/ca/articulo/maleta-viatgera-musicoterapia-domicili 

- Entrevista a Radio 4 programa “De boca a orella” projecte de musicoteràpia a 

domicilis.  

https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/sant-joan-deu-primer-portar-

musicoterapia-domicili/6236680/ 

FINANÇAMENT –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSOS
SERVEIS REALITZATS 88.819,78

AJUDES 24.082,21

TOTAL INGRESSOS 112.901,99

DESPESES

DESPESES CORRENTS 214,97

SERVEIS PROFESSIONALS 97.750,88

DESPESES FINANCERES 204,20

ALTRES SERVEIS 3.465,10

AMORTITZACIONS 896,50

PUBLICITAT I PROPAGANDA

TOTAL DESPESES 102.531,65

Recull-premsa-Musicoterapia.pdf
https://www.som360.org/ca/articulo/maleta-viatgera-musicoterapia-domicili
https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/sant-joan-deu-primer-portar-musicoterapia-domicili/6236680/
https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/sant-joan-deu-primer-portar-musicoterapia-domicili/6236680/


COL·LABORADORS 
- Obra Social Sant Joan de Déu 

- Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona 

- Fundació Enriqueta Villavecchia 

- Associació Catalana de la Síndrome de Rett 

- CaixaBank – Oficina Gran de Gràcia 

- Fundació Naccari Rava 

- DIBA – Diputació de Barcelona  

- Asociación ANITA  

AGRAÏMENTS 
- Mireia Serra – Suport Investigació 

- Daniel Pagans – Suport Digital NADA- www.nada-Studio.com 

- Alberto Caio – Suport Digital NADA-www.nada-studio.com 

- Mònica Peig – Suport Xarxes Socials 

- Andreu Moreno – Suport Informàtic 

- CAF Gestión  
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