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Nota del director

Intens curs escolar amb importants èxits. D'una banda notem la consolidació d'una nova
generació d'alumnes de l'Orquestra infantil i juvenil del Poble-sec que mostren un alt
nivell de participació i entusiasme i un gran creixement a nivell artístic i social. Gràcies a
això, Integrasons torna després de diversos anys a L'Auditori de Barcelona amb un gran
concert. D'altra banda, l'Orquestra infantil i juvenil de Sant Genís i la Teixonera referma el
seu rendiment en el seu segon curs escolar de vida. El concert a  Caixaforum  de
Barcelona ha resultat un exemple de valentia i esforç d'ambdues orquestres i una gran
primera experiència fora del barri de Sant Genís. Sent un projecte d'una sessió setmanal
s'aconsegueixen resultats artístics notables i que ens obliguen a reflexionar sobre els
objectius artístics i socials per al pròxim curs.

Finalment, és important visualitzar el gran creixement dels equips de treball, l'eficàcia en
l'aplicació de la metodologia Integrasons i la il·lusió i compromís oferts que cada vegada
exigeix nous projectes i reptes. Celebrem aquest curs 2018-19 amb el desig de mantenir
la nostra mirada i compromís en el creixement de cada alumne de les nostres orquestres i
amb especial agraïment a tots ells i elles, famílies, entitats participants, professors i
músics, sales de concert, col·laboradors i assistents als concerts.
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1202

ASSISTENTS A CONCERTS

5
L'Auditori
CaixaForum
CC Albareda
CC Casa Groga
CC La Teixonera 

SALLES DE CONCERT

198
Sant Genís i la Teixonera: 

64 assajos i sessions
Do D'Acords: 

134 assajos i sessions

ASSAJOS I SESSIONS

34

MÚSICS PARTICIPANTS

80

ORQUESTRAS Y ALUMNES
Orquestra Infantil de Sant Genís i La Teixonera - 20 alumnes
Orquestra Juvenil de Sant Genís i La Teixonera - 21 alumnes
Orquestra Infantil de Poble-Sec “Do D’Acords” - 21 alumnes
Orquestra Juvenil de Poble-Sec “Do D’Acords”- 18 alumnes

L'Associació en nombres
Accions i dades generals del curs 2018/19
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CONCERTS

4

concerts organitzats i
dirigits per Integrasons a
sales de concerts de
Barcelona. 



.

Mostra i l'entrega de diplomes a Casa Groga 

Data: 19 juny 2019

Descripció: L'entrega de diplomes per als alumnes de
les orquestres de Sant Genís i la Teixonera. Es va
realitzar una breu mostra autogestionada pels
alumnes. Alumnes, mestres i famílies van compartir i
van celebrar el final de curs.

Mostra i l'entrega de diplomes a CC Albareda

Data: 21 juny 2019

Descripció: L'entrega de diplomes per als alumnes de
les orquestres de Poble-Sec. Es va realitzar una breu
mostra autogestionada pels alumnes. Alumnes,
mestres i famílies van compartir i van celebrar el final
de curs.

Mostra a Casa del Mar

Data: 23 abril 2019

Descripció: Els membres de l'orquestra juvenil de Do
D'Acords van realitzar una mostra a Casa de la Mar
per als alumnes i professors de l'IES Consell de Cent
dins de les celebracions de la festivitat de Sant Jordi.

Presentació a l'Escola Poble-sec

Data: 9 maig 2019

Descripció: Jornada de presentació de l'equip
d'Integrasons per a alumnes de P3 A i B de l'Escola
Poble-sec. Es van realitzar 2 sessions per a 30 alumnes
que han jugat, experimentat i creat amb més de 50
instruments musicals de la família Integrasons.

Presentacions, premis i jornades
Curs escolar 2018/19
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És un projecte socioeducatiu a través de la música destinat a nens, nenes i joves
del Poble-Sec. Consisteix en la creació i desenvolupament d’una Orquestra Infantil i
Juvenil amb el propòsit d’afavorir la inclusió social i el diàleg multi-cultural. La seva
metodologia es basa en l’ensenyament d’instruments musicals i la creació artística
comunitària com a mitjà ideal per al desenvolupament d’aptituds, el diàleg i la
transmissió de valors.

Misió

Enriquir i transformar la pedagogia, ocupació i ètica de la infància i la joventut del
Poble Sec, mitjançant la instrucció, la creació i pràctica col·lectiva de la música,
enfortint la cohesió social del Barri.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
Sebastián Cabra Neira | Coordinació Artística
Aridane Martín | Professor
Aldo Aranda | Professor 
Pedro Ramos Alba | Integrador Social
Pau Fuster Bausili | Integrador Social 

Equip

Amb la col·laboració de:

Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Escola Poble-sec 
Escola Tres Pins
Escola Bosc 
Escola La Muntanyeta 
IES Consell de Cent
ES XXV Olimpíada
Centro Cultural Albareda 

Curs escolar 2018/19
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GEMMA LISSETH VACA
ELIAN REINOSO
JOANGEL GARIBALDY
KHADIJA EL MZOUZ
DEISSY TOAPANTA
YAIZA RAMOS RIFÀ
BRYAN PACIS
RAMÓN AZPEITIA
JHON ASHSEY FLORES
NOURA EL MZOUZ
KRISH DHANMANI
CAROLIMAR PORCEL
ARTURO PARDO
IBRAHIM HABROUK
MICHEL ALTUNA
NEREA ALBERCA
MEHDI AOULA
JULIANNI LABOUR
LAURA GALLARDO
ALEJANDRO ROMAN SEGURA
MOHAMED EL HACHMI  

Juvenil 

Assoliments socials
Ramon Azpeitia

Després 2 cursos amb altes dificultats de concentració, autoestima i problemes
de comunicació amb el grup, Ramon ha resultat un exemple de valentia i
maduresa a l'enfrontar les seves dificultats i pors. Va aconseguir alts nivells de
concentració i participació dins de l'orquestra: ha dirigit l'orquestra amb gran
creativitat en el concert a L'Auditori. Ha revitalitzat els seus vincles socials en
l'orquestra i fora d'ella.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Assoliments artístics
Noura el Mzouz

Noura va fer un canvi actitudinal radical durant aquest curs, demostrant un gran
interès pels continguts i un desig de superació a nivell artístic. Ha invertit
considerable temps i energia en l'estudi. Ha aconseguit un bon desenvolupament
de la seva creativitat. Amb gran generositat ha participat com a tutora de
l'orquestra infantil mostrant un gran interès per ensenyar, corregir els seus
companys i guiar els més petits.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2018/19
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PATRICIA PACIS
TIAGO LE ROUX
JUSTIN PACIS
NICK GALINDO
ALEXANDRA BERMÚDEZ LAGASCA
POL MARTÍN
KEVIN DARÍO SIERRA  
IVAN PAZ
EDUARD DEHAR 
ADRIANA ALCOBA PORTA
LAIA GANDULFO ABAUNZ
AKANE TERCERO KAWANISHI 
ZAARA ZAHID
ISRAEL VISTE 
LUCAS AGUADO MARSANS 
LEO TOLON 
MARINA PIQUER RODRÍGUEZ
LUIS MARIO RESTREPO
ADAM ROUIFI

Infantil 

Assoliments socials
Aroa Plana

Especial menció per Aroa Plana qui en el seu primer curs va destacar per les seves
capacitats musicals i artístiques durant l'any. Ha mostrat una notable disposició a
l'aprenentatge.

Mencions especials - Orquestra Infantil

Assoliments artístics
Aitor Monterrubio

Aitor es va iniciar en l'orquestra en aquest curs travessant una situació familiar i logística molt
complicada. Des de l'inici vam detectar que tenia molt bona actitud a l'aprenentatge i bones
qualitats en la tècnica d'instruments de percussió.  Tot i això, observem que no aconseguia
bons resultats i mostrava poca seguretat en si mateix i baixa autoestima. Les seves aptituds
naturals estaven bloquejades sobretot quan se li estimulava a aconseguir alguna cosa més.
De mica en mica va anar incorporant els senyals  del  llenguatge creatiu, qüestió que li va
permetre una major participació i adquirir més confiança en si mateix i amb els altres
companys de l'orquestra. Cap a final de curs i de manera imperceptible, Aitor va esdevenir
una peça clau en l'orquestra aportant un temps ferm i estable i afavorint els processos de
l'orquestra.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2018/19



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Indicadors Curs 2018/19

100% dels alumnes enquestats, noten
un creixement en el seu
desenvolupament personal dins
de l'orquestra.

DESENVOLUPAMENT PERSONAL

134

SESSIONS I ASSAJOS
90% mitjana d'assistència. Mitjana

d'inassistència per alumne de 4,2
dies de classes de 67 jornades.

ASSISTÈNCIA
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100%

VALORACIÓ I COMUNICACIÓ

dels alumnes enquestats es
consideren valorats i / o escoltats.

81%

ÀMBIT ESCOLAR

considera que la seva experiència en
l'orquestra genera canvis positius en
el seu àmbit escolar.

100%

FAMÍLIA

de les famílies enquestades noten
creixement musical dels seus fills i
filles en l'orquestra.

76% 

FAMÍLIA

de les famílies enquestades afirmen que
l'orquestra suposa un canvi significatiu
en les relacions socials de l'alumne en el
seu entorn famliar.



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Concerts 2018/19 

ImaginCafe
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 20 desembre 2018
Artistes convidats:
Jordi Gómez, Joao Braz, Mathieu Aupitre, Pascal Morente

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 18 gener 2019
Artistes convidats:
Aquofono, Patxi Valera

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 20 març 2019
Artistes convidats: 
David Jacome, Miguel Ramon, Maria Fernanda Martinez

L'Auditori
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 8 juny 2019
Artistes convidats: 
David Jacome, Oscar Neira, Nando Picó, Jordi Gómez, 
Santiago Acevedo

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 17 julio 2019
Artistes convidats: 
Valentina Sousa, Sebastian Cabra, Santiago Acevedo
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https://www.youtube.com/watch?v=9UEpL_PhZjM&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nspHYXgGUgE&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=39aT6m1ZAec&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=17
https://flic.kr/s/aHsmQ6w2cU
https://flic.kr/s/aHsmQ6N1Qy
https://flic.kr/s/aHsmQ6Nccq


Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords" - Posters

11



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
L'Auditori, Juny 2019

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Març 2019

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Gener 2019

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
L'Auditori, Juny 2019



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
João Braz | Coordinació Artistica 
Marc Trias | Professor
Pau Fuster Bausili | Integrador Social

Equip

Escola Mare de Déu de Montserrat
Institut Vall d’Hebron
CC Casa Groga 

És un projecte socioeducatiu a través de la música destinat a nens, nenes i joves del
Sant Genís i la Teixonera. Consisteix en la creació i desenvolupament d’una
Orquestra Infantil i Juvenil amb el propòsit d’afavorir la inclusió social i el diàleg
multi- cultural. La seva metodologia es basa en l’ensenyament d’instruments
musicals i la creació artística comunitària com a mitjà ideal per al desenvolupament
d’aptituds, el diàleg i la transmissió de valors.

Misió

Enriquir i transformar la pedagogia, ocupació i ètica de la infància i la joventut del
Sant Genís I La Teixonera, mitjançant la instrucció, la creació i pràctica col·lectiva de
la música, enfortint la cohesió social del Barri.

Curs escolar 2018/19

Amb la col·laboració de:
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NAHOMY VARELA 
ANGEL FUENTE SERRANO
ADRIAN MONTGOMERIE HERRERA 
DIEGO BRAVO 
RUBÍ MARIAN RIBAS
ALINA RODRIGUEZ
JOSÉ ANGEL SANDOVAL
MARIA FERNANDA CALDEIRA
JUAN JOSE MOYANO
MARIO GARCIA
SORAYA GONZALEZ
GISELA ARIÑO 
KEYRA NOELIA ZAMBRANO
DANIAL ABBAS
JULIA RIVERA
DYLAN HERNANDEZ
PAULINA BURGOS 
ALMA AYUSO
ANYELA FERNANDEZ
ANGELIQUE PERPOSE
YASSIN SAIDI

Juvenil 

Assoliments socials 
Julia Rivi

Malgrat les seves dificultats per concentrar-se i confrontar-se amb els
seus límits tècnics, Julia ha demostrat gran interès en l'orquestra. Sovint
perdia la dinàmica de grup i fins i tot va plantejar no participar en el
concert final. Després d'un curs amb esforç i constància Julia va
aconseguir una gran participació en el concert final transmetent gran
alegria i orgull pels seus èxits.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2018/19

Assoliments artístics
Alina Rodriguez

Des dels seus començaments en l'orquestra Alina va demostrar gran
potencial i musicalitat. Ha generat permanentment una aportació
positiva en cada creació musical i assumint i oferint gran resposta a cada
repte que li presentem. Va aconseguir major complexitat en el
llenguatge  musical  i va demostrar una especial creativitat i compressió
del llenguatge  de  Soundpainting  com a directora de l'orquestra en
gairebé tots els concerts del curs.
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UNAI OSUNA
SONIA ALCALDE
JORGE LEDEZMA RUIZ
ANNA GIL DE AVALLE SOLER 
PAULA RUIZ
JUDITH RUIZ
MERIEM NOUR
ANDREA FUENTE
NEREA ARAGONÉS
LEA SERRATO
REBECA MORENO
ALEXANDRA SOLIS
ISABELLA VALENTÍN
 SOPHIA MARÍA
CECILIA MORENO
AIMAN FOUAD
AFRICA AFRICA SOLER
DANNA NORIEGA
EDER PRIETO
DANIEL FAKHOURI

Assoliments socials
Unai Osuna

Ha estat molt bonic veure a Unai gaudir tant dels concerts i rebre els
aplaudiments al seu nom amb orgull. Durant les sessions setmanals va ser
demostrant que el seu autisme no era un impediment perquè tingués
l'afecte dels seus companys i viceversa, ni que pogués realitzar un
important i constructiu aporti en les creacions musicals comunitàries.

Mencions especials - Orquestra Infantil

Assoliments artístics
Sandra Boil

Sandra té un perfil introvertit i no es col·loca per davant dels seus
companys ni en les interaccions grupals ni en la creació musical. No obstant
això, el seu creixement ha estat potent tant a nivell tècnic com en les seves
aportacions creatives. El seu procés va culminar amb una important part
solista durant el concert  final del curs la qual va executar a la perfecció (va
rebre un aplaudiment espontani de tot el grup durant l'assaig general).
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2018/19



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Indicadors Curs 2018/19

85% de los alumnos encuestados,
considera que su experiencia en
la orquesta genera cambios
positivos en su ámbito escolar.

CANVIS POSITIUS

68

SESSIONS I ASSAJOS
90% promedio de asistencia. Un nivel

promedio de inasistencia de 4,2 días
de clases dictadas.

ASSISTÈNCIA

16

54%

FUNCIONAMENT DE L'ORQUESTRA

dels alumnes consideren que
l'orquestra té un funcionament òptim i
el 46% que té un bon funcionament.

35%

ÀMBIT ESCOLAR

dels alumnes consideren que
l'experiència en l'orquestra genera canvis
altament positius i significatius en el seu
àmbit escolar i 50% que genera canvis
positius en el seu àmbit escolar.

69%

VALORACIÓ DELS ALUMNES

dels alumnes es senten escoltats /
valorats en l'orquestra i el 31% ho
fan ocasionalment. Cap alumne no
se sent escoltat o valorat.



Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 12 desembre 2018
Artistes convidats: 
Bakanoa

CaixaForum
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 03 abril  2019
Artistes convidats: 
Baktun Ensemble

CC La Teixonera
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 14 juny 2019
Artistes convidats: 
Annika Francke, Marc Cuevas, Pascual Morente, 
Enric Ponsa

Escola Mare de Déu de Montserrat
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 15 junio 2019
Artistes convidats: 
Annika Francke, Marc Cuevas, Pascual Morente, 
Enric Ponsa

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera 
Concerts 2018/19 
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https://www.youtube.com/watch?v=UXuukYw7UoE&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=qUNZm4hsnwQ&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=16&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=St-CDwVxgY0&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=i0nZLGVffvI&list=PLAxFho729lP7rNi29uDkGa-9XomTZ_-0g&index=16
https://flic.kr/s/aHsmydN3AL
https://flic.kr/s/aHsmQ6rjBb
https://flic.kr/s/aHsmQ6rK1g
https://flic.kr/s/aHsmQ6xArT


Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera - Posters
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Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
CaixaForum, Abril 2019

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Desembre 2018

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
CC La Teixonera, Juny 2019

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
CaixaForum, Abril 2019



A la fi de cada curs, s'edita, dissenya i produeix un DVD amb
audiovisual, imatges i fotos dels concerts més destacats i inclou una
petita publicació en format de petit llibre.

Els DVD es distribueixen als membres i famílies de les orquestres, els
músics convidats, les entitats col·laboradores i els socis de finançament.

DVDs produïts:

Orquestra Infantil y Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords" (2018/19)
Orquestra Infantil y Juvenil Sant Genís y la Teixonera (2018/19)

DVDs i audiovisuals
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www.integrasons.com

Major informació

info@integrasons.com

Carrer d'En Fontrodona, 31, 08004 Barcelona

Xarxes socials:

http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons
http://www.integrasons.com/
http://www.facebook.com/integrasons
https://www.flickr.com/photos/148866916@N05/albums
http://www.twitter.com/integrasons
http://www.youtube.com/integrasons

