
L’Espai d’Art Sonor 
L’Espai d’Art Sonor és un projecte organitzat i 
gestionat per VOZES, un espai de sensibilització,  
creació i experimentació musical dirigida a infants i 
joves amb diversitat funcional i al públic en 
general.

“Art Sonor des de la Diversitat Funcional" 
permetrà comptar amb un espai musical amb una 
activitat del lleure socioeducativa. A l’Espai VOZES 
d’Art Sonor els beneficiaris tindran oportunitat de 
desenvolupar la seva creativitat musical, les seves 
capacitats interpretatives, i descobrir el valor de la 
música com un mitjà d'expressió i autorealització. 

En aquest Espai VOZES treballarem la disciplina 
musical des de la pràctica, creant grups artístics 
musicals que els mateixos beneficiaris decidiran, 
participant dirèctament en la proposta del repertori 
musical, amb propostes de  creació col·lectiva i 
col•laborant en el desenvolupament dels grups, 
organitzant les seves gires artístiques de concerts.

Realitzarem tallers emmarcats dins de les tres 
categories bàsiques de la música: El ritme; El cos 
humà des del cant i l'Expressió corporal. 

El món de les sonoritats, color, esperit, imaginació i 
esperança;"Art Sonor des de la diversitat 
funcional" és un nova manera de sensibilitzar-nos 
amb el col•lectiu de persones amb diversitat 
funcional, de posar en valor les diferents 
capacitats, i que la seva música ajude a conèixer el 
seu món des de la seva realitat.


Periòdicament oferirem Concerts/Events a Espais 
referents, on mostrarem i posarem en valor la feina 
feta.

L’Espai VOZES d’Art Sonor des de la diversitat 
funcional es projecta com un punt de trobada on 
persones amb diversitat funcional i públic en 
general puguin, a través de la música, potenciar la 
creativitat i el treball comunitari, sensibilitzant de 
manera directa a tots els involucrats. Des de 
VOZES, no entenem altre model que no sigui la 
normalització dels diferents col•lectius en l'oferta 
artística i musical de la ciutat, fent-lo partíceps de 
forma regular. En els 3 darrers anys d’experiència 
de VOZES en l’entorn de la diversitat funcional, 
hem realitzat concerts regulars amb alumnes de 
les Escoles Gavina i St. Joan de la Creu, amb 
Orquestra de Campanes, el Cor així com contant 
amb alguns d’ells a Orquestres i Corals de VOZES.

Art Sonor des de la   
diversitat funcional 

Casal de Gent Gran  Vilapicina i Torre Llobeta 
Pl Carmen Laforet 11 (Nou Barris) 

divendres de 17:30h a 19h. a partir 3-Nov.

Organitza i gestiona:            Col·labora:                  

Casal de Gent Gran 
Vilapicina i Torre Llobeta 
Pl. Carmen Laforet, 11

+info: info@vozes.org 
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Sobre VOZES 
VOZES és un projecte músic-social, una escola de 
vida per gairebé mig millar d’infants i adolescents dels 
districtes de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu. Des 
de l’any 2004, VOZES treballa per garantir l’accès a la 
cultura a zones amb dificultat d’accèss a la cultura a 
través de la formació musical gratuïta.


L’Espai Art Sonor des de 
la Diversitat Funcional

està obert a joves, 
adolescents i adults a 
partir de 12 anys que 
estiguin motivats a fer un 
treball musical, col·lectiu, 
estimulant i creatiu.  


Equip professional 
L’equip docent está 
format per un grup de 
professors de música, 
especialistes en 
musicoterapia així com un 
equip d’atenció social de 
VOZES, el grup Acords.

INSCRIPCIONS 
Si esteu interessats en participar a l’Espai Art Sonor, 
reompliu el següent formulari i envieu-ho via email a 
info@vozes.org. Places limitades.

En cas de dubte contacteu a través de www.vozes.org o  
envieu email: info@vozes.org


Informació sobre les classes 
DATES 2017-2018

Novembre: 3, 10, 17 i 24     Març: 2, 9, 16 i 23      

Desembre: 1, 15 i 22           Abril: 6, 13, 20 i 27      
Gener: 12, 19                      Maig: 4, 11, 18 i 25        

Febrer: 2, 9, 16 i 23         


EDATS

A partir de 12 anys


HORARI  
Cada divendres de 17:30h. a 19h.


ACTIVITAT GRATUÏTA 


Diagnòstic:  

Grau de discapacitat:

Alguna necessitat específica:

Nom i cognoms mare/pare/tutor legal: 

Barcelona a        , de                            de 2017 
Signatura de la mare, pare o tutora legal 
*D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al 
fitxer de l’Associació Músics per la Pau amb la finalitat de la gestionar les activitats 
vinculades al Projecte Art Sonor i d’altres similars que es puguin oferir . Consentiu 
expressament en el tractament de les vostres dades per a la finalitat indicada. Podeu 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, adreçant-vos per 
escrit al VOZES: C/ Artesanía, 204, 2n. 2ª. 08042 Barcelona, indicant clarament en 
l’assumpte Exercici de Dret LOPD o a través de l’email arco@vozes.org.

Formulari  
Nom+cognoms participant:                           
Data de naixement: 
Adreça:                                                     C.P.: 
Tipologia de discapacitat (marcar amb x): 
              

             física             auditiva              visual             psíquica 


              mental 
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