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Nota del director

Ho vam aconseguir! Hem acabat el curs 2020-21. En començar el curs en plena pandèmia mundial de COVID-19
no semblava fàcil poder mantenir-nos en activitat. I no només vam aconseguir complir amb els objectius generals
sinó que va resultar un curs molt intens. Curs que va comportar molt d'esforç, però també ens va oferir grans
moments i sorprenents resultats amb molts alumnes i alumnes de les orquestres.

L'orquestra infantil i juvenil de Poble-sec va realitzar al desembre un cicle de concerts en diferents sales i teatres de
Barcelona actuant juntament amb l'Orquestra de Cambra Catalana. Després d'altres rellevants concerts al Centre
Cultural Albareda, va tancar el curs amb una memorable actuació al Mercat de Les Flors (amb aforament
disponible complet) al costat de projeccions audiovisuals i peces minimalistes. L'orquestra juvenil ha aconseguit
un alt nivell artístic que col·loca a aquesta generació d'alumnes i alumnes en la memòria selecta de "Do d'Acords".
Objectiu aconseguit amb aquesta generació d'alumnes que vam veure créixer i que ara estan preparats per oferir-
se positivament en la societat. L'orquestra Infantil en canvi ha sumat molts alumnes nous aquest curs i va obligar
els equips de treball a reprendre la mirada humil i tornar a començar. El grup avançat d'aquesta orquestra, amb
bona experiència ha afavorit els processos i permetre acabar amb un grup molt unit i motivat. Encara hi ha molta
feina a fer al Poble-sec en matèria d'educació i prevenció social.

L'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera va aconseguir festejar 3 concerts al Centre Civic Casa
Groga, acabant el curs en Festa Major. Les enquestes realitzades a alumnes i famílies han mostrat notable nivell
de satisfacció, agraïment i creixement en els protagonistes. El grup juvenil va oferir molt bons resultats en l'àmbit
de concentració i predisposició a l'aprenentatge i alt nivell tècnic amb les famílies de petita instrumentació, tambors
i làmines. L'orquestra infantil ha presentat peces de bon nivell tècnic i ha millorat significativament l'atenció amb la
lectura de partitures. Realitzant un sol assaig setmanal, ambdues orquestres continuen sorprenent amb els seus
resultats artístics i socials. Són reptes pendents la conformació d'un grup juvenil més ampli i estable i aconseguir
millor dinàmica de classe en l'orquestra infantil. 

El passat curs ens va deixar un regust agredolç pel desgast i el sofriment de moltes famílies i amics. Aquest curs
2020-21 que hem viscut, ens troba agraïts i esperançats i amb ganes de continuar treballant i progressant totes i
tots junts.
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8 Mercat de les Flors
CaixaForum
SAT! Teatre
Centre Cultural Albareda
Centre Cultural Casa Groga
Conservatori de Barcelona
Centre Cultural Pere Pruna
Sala Pepita Casanellas

ESPAIS DE CONCERT

240 Sant Genís i la Teixonera: 68 assajos 
Do D'Acords: 162 assajos 
La Marina - 10 assajos

ASSAJOS

115
Sant Genís i la Teixonera - 38 alumnes
Poble-Sec "Do d'acords" - 46 alumnes
La Marina - 31 alumnes 

ORQUESTRES I ALUMNES

42

MÚSICS PARTICIPANTS

ASSISTENTS A CONCERTS*

904 SAT! Teatre - Desembre 2020 - 92 assistents
CC Pere Pruna - Desembre 2020 - 50 assistents
Conservatorio de Barcelona - Desembre 2020 - 80 assistents
Casa Groga - Març 2021 - 40 assistents
CC Albareda - Abril 2021 - 38 assistents
Casa Groga - Maig 2021 - 51 assistents
Mercat de les Flors - Juny 2021 - 248 assistents
Casa Groga - Juny 2021 - 82 assistents
Sala Pepita Casanellas - Juny 2021 - 65 assistents
CaixaForum - Juny 2021 - 120 assistents
CC Albareda - Septembre 2021 - 38 assistents
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CONCERTS

"Do d'acords" - 6 concerts
Sant Genís i la Teixonera - 3 concerts
La Marina - 2 concerts 

"Do d'acords" - 24
Sant Genís i la Teixonera - 10
La Marina - 8
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L'Associació en nombres
Accions i dades generals del curs 2020/21

*Aforaments adaptats per la pandèmia.



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Curs escolar 2020/21
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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.

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
Sebastián Cabra Neira | Coordinació Artística 
Pedro Ramos Alba | 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
IES XXV Olimpíada
Centre Cultural Albareda 



ELIAN REINOSO
JOANGEL GARIBALDY 
KHADIJA EL MZOUZ  
DEISSY TOAPANTA  
BRYAN PACIS 
JHON ASHSEY FLORES 
NOURA EL MZOUZ 
KRISH DHANMANI 
CAROLIMAR PORCEL  
ARTURO PARDO 
IVAN PAZ 
LAURA GALLARDO
LUCAS AGUADO MARSANS 
HUGO COUTO NAWROCK 
ALEXIS CARINGAL 
ADAM SBAIHI EL BAROIDI 
TASHZIDUL ISLAM 
GEMMA LISSETH VACA
ALEXANDRA BERMÚDEZ LAGASCA

Juvenil 

Assoliments socials
Krish Dhanmani 

Krish sempre va tenir el paper de no destacar molt a causa del fet que li costava
molt recordar contingut i tocar amb seguretat. Se li va començar a donar papers
més complexos, Krish amb el seu esforç i constància ha assolit superar-se a si
mateix. És més participatiu a l'hora de crear. Està molt motivat amb l'orquestra i ha
perdut la por a l'hora de llançar-se a tocar. La seva actitud positiva ajuda molt en
els treballs en grup. Krish és tot un exemple de superació.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Assoliments artístics
Krish Dhanmani 

Durant aquest curs, Krish ha demostrat un nivell de desenvolupament superior
tant en l'àmbit tècnic com en l'àmbit artístic. S'ha superat a si mateix vencent les
seves pròpies limitacions armades de constància, paciència i humilitat. Ha
mostrat una gran capacitat de concentració i una entesa de la feina en equip. Es
destaca especialment pel seu treball amb la família de les làmines, on ha assumit
amb altura papers complexos i de molta responsabilitat.

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2020/21
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PATRICIA PACIS
TIAGO LE ROUX
JUSTIN PACIS
NICK GALINDO
POL MARTÍN
ADRIANA ALCOBA PORTA
LAIA GANDULFO ABAUNZ
ISRAEL VISTE
LEO TOLON
ADAM ROUIFI
CIARA COSTELLOE CACHO
WARICK DEL ORBE
WILNER MARTINEZ SUERO
KEVIN MARTINEZ SUERO
LAIA SERRAT RUIZ 
NATALIA BOLÍVAR ROMERO 
ANISSA MOUMENI 
REHEM MOUMENI 
CRISLEY NAHOMI VILLA RAMÍREZ 
ABDELLAH HAJRA 

Infantil 

Assoliments socials
Warick del Orbe

Warick va entrar a l'orquestra amb greus problemes de concentració, de seguretat i
confiança i alhora complexos d'inferioritat. Tot això li causava un bloqueig mental i
emocional que li impedia mantenir mínimament un ritme i tenir una actitud
participativa. Però hi havia alguna cosa en el que volia canviar aquesta situació. A poc
a poc se li van assignar papers que podia assumir i va ser canviat la seva actitud sent
més participatiu i cada vegada més capaç de mantenir un ritme. Actualment està
il·lusionat amb l'orquestra i fa gran esforç per superar les seves limitacions. Es pren el
seu paper molt seriosament. Bravo Warick.

Mencions especials - Orquesta Infantil 

Assoliments artístics
Israel Viste 

Gràcies a la seva maduresa constància durant el curs, i a la seva actitud receptiva i
oberta cap al coneixement, Israel ha aconseguit un desenvolupament important en
l'àmbit tècnic i creatiu. Ha aconseguit defensar rols de molta responsabilitat dins de
l'orquestra, i en poc temps ha adquirit habilitats i coneixements en l'àmbit instrumental
més enllà dels objectius previstos, destacant especialment en instruments amb
complexitat tècnica com és la Bateria.
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Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Membres 2020/21



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Indicadors Curs 2020/2021
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162

SESSIONS I ASSAJOS

84 % mitjana general d'assistència
- 84,39% para la orquesta infantil
- 84,24% para la orquesta juvenil

ASSISTÈNCIA

7,8
APTITUDS I ACTITUDS 

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre aptituds i actituds. 

100 %
VALORACIÓ DE LA FAMÍLIA

74,33% amb una resposte de notable
25,67% amb una resposte de
satisfactori

dels families valora el projecte
positivamente

7,2

CREACIÓ SONORA I PRÀCTICA
ORQUESTRAL

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la creació sonora i
pràctica orquestral.

ALT

CREIXEMENT DE LES ORQUESTRES

23% de creixement mitjana general
de les orquestres. Molts dels alumnes
han passat de puntuacions regulars a
molt bones durant la duració del curs. 

6 SAT! Teatre - Desembre 2020
CC Pere Pruna - Desembre 2020
Conservatorio de Barcelona - Desembre 2020
CC Albareda - Abril 2021
Mercat de les Flors - Juny 2021
CC Albareda - Setembre 2021

CONCERTS

46 Regulares: 35
Irregulares: 2
Permanencia temporal: 9

ALUMNES

Curs 2020/21 - 74
Curs d'estiu - 14

24

MÚSICS

músics professionals convidats per tocar
en concerts d'Integrasons.



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Concerts 2020/21

Conservatorio Municipal de Barcelona 
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
amb l'Orquestra de Cambra Catalana

Data: 19 de desembre 2020

Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 30 d'abril 2021
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón, Hugo Motta, Santiago Acevedo

Mercat de les Flors
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 11 de juny 2021
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón,  Hugo Motta i Santiago Acevedo

Centre Cultural Pere Pruna 
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
amb l'Orquestra de Cambra Catalana

Data: 18 de desembre 2020
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Centre Cultural Albareda
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
Data: 22 de setembre 2021
Artistes convidats:
Louis-Denis Acosta, Miguel Ramón, Hugo Motta, Santiago Acevedo

SAT! Teatre
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil del Poble-Sec "Do D'Acords"
amb l'Orquestra de Cambra Catalana

Data: 14 de desembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=xhd11o3CEF8&t=1531s
https://youtu.be/44WFEgtqmfs
https://youtu.be/R1itUIdj7XM
https://youtu.be/PbBL42E7Q8g
https://www.instagram.com/tv/CI87ucfC2Y0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fb.watch/8LN8IDrYJ3/


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



Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
CC Albareda, Abril 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Mercat de les Flors, Juny 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Mercat de les Flors, Juny 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do D'Acords"
Mercat de les Flors, Juny 2021



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera

Entitats Participants

Pablo Persico | Director
João Braz | Coordinació Artistica 
Marc Trias | Professor
Esther Gonzalez | Integradora 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 2020/21

Amb la col·laboració de:
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ANGEL FUENTE SERRANO
ADRIAN MONTGOMERIE HERRERA
DIEGO BRAVO
JOSÉ ANGEL SANDOVAL
GISELA ARIÑO
KEYRA NOELIA ZAMBRANO
JORGE LEDEZMA RUIZ
PAULA RUIZ
LUCAS ROSSO
NEREA MUÑOZ MUNIZAGA
JULIA RIVERA
NICOLE RODRÍGUEZ
DANIAL ABBAS
PEDRO MORALES
ADRIÁN CUENCA PÉREZ
PAULINA BURGOS

Juvenil 

Assoliments socials
Paulina Burgos

Paulina no ha tingut la possibilitat d'assistir a moltes de les sessions
setmanals, però les seves ganes de participar i seguir vinculada a
l'orquestra eren molt evidents, a més que ha estat un any particularment
difícil per a ella emocionalment. Ha estat el seguiment fora de classe, amb
ella i la seva família, i la seva perseverança que va permetre que finalment
hagi pogut venir i participar en els concerts de l'últim trimestre, comptant
amb la presència de la seva mare al públic.

Mencions especials - Orquestra Juvenil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2020/21

Assoliments artístics
Angel Fuente

Ha estat molt gratificant veure l'evolució d'Àngel des que va entrar, en la
gènesi de l'Orquestra Infantil fins al seu segon any en l'Orquestra Juvenil. En
aquest curs va aconseguir un nivell molt elevat en les diferents famílies
d'instruments, amb especial desenvolupament en els instruments de parche
de mà.
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ANDREA FUENTE
REBECA MORENO
UNAI OSUNA
CECILIA MORENO
AFRICA SOLER
DANNA NORIEGA
SOPHIA MARÍA
ISABELLA AFONSO
HÉCTOR FERNANDEZ
MARC LLEIXÀ QUIJANO
JESUS MORENO SERANO
ALEGRIA PIÑO CERVERA
MATIAS NEIROVE RIUS CUMARE
AUDREY DURRIEU AGUILAR
AISHA BRIANA NEYRA VASCONEZ
ABIGAIL ROMERO
ANNA LLEIXÀ QUIJANO
MUHAMMAD UMAR SALMAN
SOFIA KORHYTSKA
HAGHET GÚMAN 

Menciones especiales - Orquesta Infantil 

Assoliments artístics
Héctor Fernández

En el seu primer curs en l'orquestra Héctor ha desenvolupat un molt bon nivell
de tècnica bàsica en les diferents famílies d'instruments. Això
progressivament ha anat mostrant una enorme musicalitat i creativitat,
aportant moltes idees en la creació grupal i tenint una part important i difícil
en la peça de partitura de l'últim concert que va executar amb excel·lència.
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Infantil

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Membres 2020/21

Assoliments socials
Matías Rius

Matías ha arribat a l'orquestra amb alts nivells d'agressivitat i falta de
concentració. Tot i que encara té un camí llarg per recórrer, ha aconseguit
interioritzar eines importants per autocontrolar el qual li van permetre
comunicar-se millor amb els seus companys i companyes i participar
activament en les creacions grupals.



38

ALUMNES

Regulares: 30
Irregulares: 3
Permanencia temporal: 5

68
Infantil: 34 sesions
Juvenil 34 sessions

Curs 2020/21:

SESSIONS I ASSAJOS

15

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera

3 CC Casa Groga - Març 2021
CC Casa Groga - Maig 2021
CC Casa Groga - Juny 2021

CONCERTS

Indicadors Curs 2020/21

12

MÚSICS

músics professionals convidats per tocar
en concerts d'Integrasons.

8,62 en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la comunicació i
cooperació.

100 %
VALORACIÓ DE LA FAMÍLIA

74,33% amb una resposte de notable
25,67% amb una resposte de
satisfactori

dels families valora el projecte
positivamente

MOLT
BO

RENDIMENT DE LES ORQUESTRES

7,69 en nota mitjana general en
rendiment de les orquestres que es
considera molt bo.

COMUNICACIÓ I COOPERACIÓ

81 % mitjana general d'assistència
- 89,69 % para la orquesta infantil
- 66,93 % para la orquesta juvenil

ASSISTÈNCIA

7,69

CREACIÓ SONORA I PRÀCTICA
ORQUESTRAL

en nota mitjana en rendiment de les
orquestres sobre la creació sonora i
pràctica orquestral.



Cultural Centre Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 19 maig 2021
Artistes convidats:
Hugo Motta, Santiago Acevedo, Felipe Muñoz

Cultural Centre Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 12 juny 2021
Artistes convidats:
Dani Molina, Hugo Motta, Santiago Acevedo, Felipe Muñoz

 

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera 
Concerts 2020/21
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Cultural Centre Casa Groga
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera
Data: 3 març 2021
Artistes convidats:
Ariadna Torner, Jon Cottle, Santiago Acevedo

https://www.facebook.com/Integrasons/videos/3809350335850658
https://www.youtube.com/watch?v=HX5Y4qYc06s


Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i la Teixonera - Posters



Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Maig 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Maig 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Març 2021

Orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís i La Teixonera
Casa Groga, Maig 2021



Projecte d'objectius socials i comunitaris encarregat per L'Engranatge i mitjançant
el Pla de Barris on dos grups de nens i nenes de la Fundació Mans a les Mans
participen en un curs trimestral que finalitza amb dos concerts. Es tracta de dues
orquestres formades per alumnes amb necessitats socials i que van començar
l'activitat sense coneixements musicals previs. Aquestes orquestres van aprendre
a tocar més de sis famílies d'instruments (de percussió, músiques de món i
instruments orgànics que imiten la natura) a través de la metodologia
Integrasons.

Van realitzar la seva presentació oficial al juny, oferint un concert a la Sala Pepita
Casanellas. En context d'un projecte paral·lel generat amb "Art For Change" i
CaixaFòrum les orquestres van oferir un segon concert a l'auditori de CaixaFòrum.
Van tocar les seves pròpies creacions i van improvisar al costat de l'equip de
professors d'Integrasons i músics professionals convidats.

Orquestra Infantil i Juvenil en la Marina

Entitats Participants

Pablo Persico | Director i professor
Sebastián Cabra | Coordinació Artistica i professor
João Braz | Professor

Equip

Ateneu popular l'Engranatge
Fundació Privada Mans A les Mans
CaixaForum Barcelona
Centre Cívic Casa del Rellotge

Curs 2021

Amb la col·laboració de:

19

Jordi Gomez | Trombón
Santiago Acevedo | Baix
John Cottle | Cello
Dani Molina | Saxo

Músics participantes
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Orquestra Infantil i Juvenil en la Marina
Concerts 2021

 

Sala Pepita Casanellas
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil en la Marina
Data: 14 junio 2021
Artistes convidats:
Jordi Gomez, Dani Molino, Jon Cottle, Santiago Acevedo

CaixaForum, Barcelona
Concert de l'Orquestra Infantil i Juvenil en la Marina
Data: 28 junio 2021
Artistes convidats:
Jordi Gomez, Dani Molino, Jon Cottle, Santiago Acevedo
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Producció audiovisual - Disco en línea 
Al final del curs, es va produir un disc en línia que inclou els moments
més destacats de l'any de l'Orquestra Infantil i Juvenil de Poble-Sec "Do
d'acords". Accediu al disc en línia aquí.

Disseny i lliurament de diplomes
Es van dissenyar i lliurar diplomes personalitzats durant una sessió
especial per celebrar el final del curs i els èxits dels alumnes de  les
orquestres de Poble-Sec "Do d'acords" i Sant Genís i la Teixonera. 

Disseny i lliurament d'informes
Es van elaborar, dissenyar i lliurar informes per les orquestres de Sant
Genís i la Teixonera i Poble-Sec "Do d'acords". La informació incloïa el
creixement social i artístic de l'estudiant, així com observacions
generals.

Produccions 

https://integrasons.com/discos/
https://integrasons.com/discos/
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www.integrasons.com

Major informació

info@integrasons.com

CREC, Carrer de Blesa, 27, 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

