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Maria Jesús Álvarez Rojo

diferents realitats socials, com ara joves migrants en situació de vulnerabilitat, infants i adolescents 
en situació de desprotecció, persones amb diversitat funcional, persones amb problemes de salut 

com a principal eina per impulsar les capacitats i potencialitats de cada persona i/o grup. Un 

de treballar el gènere a través de la música amb joves migrants. 

Josep Ma Aragay @AragayJM @basket_beat 
 

                
 

a més de mil professionals cada any. El 2017 publica Les arts comunitàries des de l’educació 
social. L’experiència Basket Beat

Departament de Carreres Socials a la Universitat Paris-Est Créteil, així com dels màsters en Mediació 

Pere Tarrés a la Universitat Ramon Llull.

Ester Bonal

Fundació l’ARC Música. Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, exerceix durant 

Nord de Barcelona, dintre del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona.

postgraus i màsters, i des del 2002 és professora del Departament de Pedagogia de l’ESMUC.

Giada Calvano

cultura, la sostenibilitat ambiental i el turisme. Prèviament ha estat cap de Recerca de l’Observatori 
de l’Espectacle de la regió Emília-Romanya (Itàlia).

Sílvia Duran @icec_cat

Ha treballat a Metrònom - Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani del 1987 al 1990 com a 

a coordinadora al centre KRTU, com a responsable de l’Àrea de Comunicació i Desenvolupament 
de l’EADC, com a subdirectora de difusió cultural, com a coordinadora dels plans integrals de circ, 
dansa i espectacles familiars, i en la darrera etapa, com a directora de l’Àrea de Públics de l’ICEC.



Pau Gimeno Ortuño @paugimeno
Màster en Musicoteràpia per la Universitat Ramon Llull (Facultat de Psicologia i Ciències de l’Esport 

Catalunya i doctorand del programa Educació i Societat de la Universitat de Barcelona. Exerceix 
de professor de Música al Conservatori Superior de Música de Barcelona (professor superior de 
Percussió) i al Departament d’Expressió Musical i Corporal de la Universitat de Barcelona. També 
imparteix classes al màster de Musicoteràpia de la Universitat de Barcelona i a la Universitat Catòlica 
de València. Treballa com a musicoterapeuta als Serveis de Rehabilitació de Salut Mental del Parc 
Sanitari de Sant Joan de Déu. Així mateix, professionalment es dedica a treballar amb persones en 
risc d’exclusió apropant la música a la seva realitat com a eina de construcció de capital social. Dona 

de les persones. 

Raquel Lúa @raquel_lua_ @tallerdemusics

samba, folk irlandès,...). 

cabalmusical.cat

Manel Montañés @AcademiaMusica_

de Vic, productor associat a la SEACEX (Societat Estatal per a l’Acció Cultural a l’Exterior) i director 

director gerent de l’Acadèmia Catalana de la Música.

Ascensión Moreno @AscensionMOGO

a la Inclusió Social i del màster d’Art per a la Transformació social, la Inclusió i el Desenvolupament 

L’any 2017 publicà el llibre 
social y el desarrollo comunitario.

Mireia Petitpierre Arxé @FundlaCaixa
Llicenciada en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i màster en Relacions Interculturals per la 

dedicada al voluntariat internacional. Un cop va tornar a Barcelona, s’incorporà com a gestora del 
Pla per a l’acollida i integració de les persones immigrades de l’Ajuntament de Barcelona,   al districte 
de Ciutat Vella. Des de 2008 treballa a l’Àrea Social de la Fundació Bancària “la Caixa” com a gestora 
del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, projecte d’àmbit estatal dedicat a fomentar la 
convivència en barris amb alta diversitat cultural. Des de setembre de 2017 és la responsable del 

l’Àrea de Cultura.

Noemí Rubio @comusitaria

de l’Instrument per l’ESMUC (violí), postgraduada en Desenvolupament Cultural Comunitari (UAB) 

culturals necessiten una lectura compromesa amb les realitats del segle xxi, cofunda Comusitària, 

Òscar Enrech @orfeolleidata @oenrech
Economista i gestor cultural. Director general de la Fundació Orfeó Lleidatà i membre de la Comissió 
de Cultura de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Ha desenvolupat la seva carrera professional 

en la vida cultural.

transversal d’apropar la música i la cultura a tothom, amb una especial atenció vers els sectors de 




