
CONTACTE

associacio.riborquestra@gmail.com
 
http://comusitaria.wixsite.com/riborquestra  
        
Facebook i Twitter: Associació Riborquestra

Escolta com sona la Riborquestra

Les activitats sociomusicals es realitzen en diferents espais 
cedits del barri: Escola Cervantes, Casal de barri Pou de 
la Figuera, Casal de Joves Palau Alòs, Casa de la Sardana, 
Associació Veïns del Casc Antic. 

62 membres de l’orquestra (infants, joves i adults) i 15 
membres del cor (adults), de perfil socioeconòmic molt 
variat. 

 
General: Incrementar l’accés i participació a tots els 
infants i joves a iniciatives d’alt valor educatiu, garantint la 
igualtat d’oportunitats. 

Específic: Consolidar la igualtat d’oportunitats en 
projectes artísticosocials d’alt valor educatiu entre els 
infants, joves i adults del barri de Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera. 

Reformulació organitzativa a partir de 3 eixos:

Qualitat de l’activitat: canvis a nivell intern, implicant 
l’equip motor i els diferents agents que integren el projecte.
Exemple d’activitat clau: Formació amb l’equip de professors i coordinació 
per tal de donar eines per treballar amb els nous perfils de participants.

Participants: canvis pel que fa als i a les participants, així 
com a les seves famílies i el seu entorn.
Exemple d’activitat clau: Crear la figura de l’”ambaixador/a de la 
Riborquestra”, apoderant els / i les participants per tal de fer arribar 
l’entitat a tothom, en especial als sectors de la població que hi tenim menys 
accés/facilitat

Comunitat: canvis que impliquen la comunitat propera 
a la Riborquestra, tots els agents que s’hi impliquen 
directament però no únicament.
Exemple d’activitat clau: Creació d’un conveni amb Serveis Socials per tal de 
derivar casos a la Riborquestra. 

BREU DESCRIPICIÓ DEL PROJECTE

Reptes

Canvi i accions

Context i agents

Beneficiaris

ELS CANVIS QUE VOLEM

Més accés i participació a la pràctica artística d’infants i joves que es troben en 
un entorn socioeconòmic baix i garantir-los l’accés i la implicació en activitats 

extraescolars d’àmbit comunitari, artístiques, socials i intergeneracionals.

 

 

El context escolar prioritza, a diferent nivell, el treball de les 
relacions interpersonals mitjançant activitats artísticosocials 
participatives.

L’educació formal, l’educació no-formal i el teixit social no 
potencien activitats artístiques i socials intergeneracionals.

El districte de Ciutat Vella (i en concret, els barris de la Ribera, 
Sant Pere i Santa Caterina) no disposa d’una escola municipal 
de música, cosa que dificulta l’accés a la pràctica artística de 
totes les persones.

NECESSITAT EDUCATIVA

 Projecte intergeneracional i comunitari

 Democratització pràctica artística

ELEMENTS CLAU

Competències socioemocionals i 
sentiment de pertinença

 Equip de coordinació 

 Junta de famílies

GRUP MOTOR

Equip pedagògic

   

  

   

  

  

Accés democràtic a la pràctica artístico-musical i d’aprenentatge 
de competències sòcio-emocionals als infants, joves i adults. 

Enfortiment del sentiment de pertinença, gestant un sentiment 
d’identitat i autoestima entre els seus integrants i el context.

Desenvolupament d’activitats per tal d’apoderar individualment 
i col·lectiva els infants, joves i adults de la Riborquestra.

Activitat artística i social intergeneracional, única a Barcelona.

Priorització del treball de les relacions interpersonal a través de 
l’activitat artístico-social participativa. 

OPORTUNITATS EDUCATIVES GENERADES

Amb el suport de

Orquestra comunitària i intergeneracional sense fronteres, 
única a Barcelona. 

La Riborquestra és un instrument clau per a la creació d’oportunitats, 
la cohesió social i l’orientació d’infants i joves en el seu esdevenir, 
gràcies a la capacitació artística, comunicativa i social.


