
“Podem jugar un paper en fer una 
ciutat més justa, inclusiva i igualitària”
··· Què és el Taller de Mú-
sics?  
El Taller de Músics és més que 
una escola de música pionera 
en el jazz, el flamenc i les mú-
siques modernes. Des del seu 
inici, l’any 1979, hem procurat 
transcendir les aules. 

Aquesta filosofia ens ha 
dut a ampliar la nostra acti-
vitat més enllà de la forma-
ció, i també a desenvolupar 
una estratègia d’acció soci-
al. La nostra activitat sempre 
té un impacte, n’hem de ser 
conscients i orientar-lo vers 
l’empoderament i la transfor-
mació social. 

Volem que l’art i de la cul-
tura siguin més inclusius, que 
tothom hi tingui accés.

··· Quin és el vostre im-
pacte a Barcelona? 
Des d’una perspectiva artís-
tica, contribuïm a dinamitzar 
l’escena musical de la ciutat, 
amb tot el que això implica. 
Des d’una perspectiva de pro-
jecció de Barcelona, ajudem a 
difondre una imatge de ciu-
tat creativa.

A nivell social, fem dues 
grans aportacions: incidim 
en la transformació del bar-
ri del Raval i incidim en altres 
barris de Barcelona. Fem un 
seguit d’accions per acostar 
la música a les persones amb 
aptituds i inquietuds musicals 
però sense recursos.

Treballem en un àmbit que 
encara no està prou recone-
gut: el de la cultura. Tothom 
reconeix la importància de la 
cultura, però en temps de cri-
si i emergència social passa a 
segon pla en la llista de prio-
ritats. 

Amb els nostres projec-
tes socials no proporcionem 
ni habitatge ni treball ni ali-
mentació, però oferim quel-
com que per moltes persones 
és tan important com resol-
dre les “primeres necessitats”.

···  Quins projectes soci-
als porteu a terme? 
Ara mateix tenim dos grans 
projectes socials: Cabal Mu-
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sical i Taller Obert.  El Cabal 
Musical és un projecte d’in-
novació social per a la inclu-
sió. Té per objectiu combatre 
la desigualtat i la segregació 
urbanes. Es basa en l’acompa-
nyament artístic de joves ta-
lents dels barris de Sant Mar-
tí, Sant Andreu i Nou Barris, 
i des d’aquest any també de 
Montcada i Reixac, Santa Co-
loma, Badalona i Sant Adrià 
de Besòs.

Identifiquem joves talents 
sense recursos estratègics per 
fer un salt qualitatiu en les se-
ves propostes artístiques i els 

acompanyem en una experi-
ència de formació, producció 
i difusió. És una oportunitat 
perquè converteixin les seves 
inquietuds creatives en pro-
jectes d’emprenedoria. Fent 
això promovent els barris 
com a espais d’oportunitats, 
i els joves es converteixen en 
ambaixadors del valor que 
aquests barris poden apor-
tar a la ciutat i al país.

Per altra banda, tenim el 
Taller Obert, una iniciativa 
per combatre l’exclusió so-
cial i acompanyar els proces-
sos d’inserció o reinserció so-
cial. Treballem amb persones 
que han passat per una etapa 
d’assistència social (ex-reclu-
sos, sense sostre, ex-drogode-
pendents...) i que tenen apti-
tuds i experiència prèvia amb 
la música. 

Els obrim les portes i els 
oferim un programa d’acti-
vitats musicals, que suposa 
un incentiu i un suport en el 
procés d’emancipació.

··· Quina és la implica-
ció del Taller de Músics 
a l’Acord Ciutadà?
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El Taller de Músics forma part 
de l’Acord Ciutadà des del 
principi, fa més d’una dèca-
da. Malgrat dedicar-nos al 
sector de la cultura, sempre 
hem entès que la nostra ac-
tivitat tenia impacte social i 
que podíem jugar un paper 
en fer la ciutat més justa, in-
clusiva i igualitària. 

Però concebem el nostre 
rol com a complementari al 
que fan altres actors dedi-
cats més centralment al tre-
ball per la inclusió. Això no 
ens eximeix de responsabili-
tat ni de compromís, però sí 
que explica la nostra partici-
pació subsidiària a l’Acord. 

De fet, fa pocs anys que 
hem articulat la nostra tradi-
ció d’acció social en una àrea 
transversal dins l’estructura 
del Taller de Músics. 

En aquest marc hem pogut 
passar de les iniciatives pun-
tuals o les col•laboracions 
amb altres entitats, que conti-
nuem fent, a impulsar projec-
tes d’envergadura com el Ca-
bal Musical o el Taller Obert, 
que estan plenament en la lí-
nia de l’Acord. 

En ambdós casos activem 
la pràctica musical i el talent 
artístic com a motor d’inclu-
sió social i transformació ur-
bana amb persones i barris 
d’especial vulnerabilitat. Avui 
ens veiem preparats per ju-
gar un paper més actiu dins 
l’Acord.

··· Quins són els reptes 
de futur de l’Acord 
Ciutadà?
Els reptes en l’àmbit de la 
inclusió són molts i sovint 
complexes, però en el cas de 
l’Acord ho resumiria en tres, 

un d’impacte i dos de proce-
diment. 

En primer lloc, crec que 
un repte molt actual és com 
combatem la segregació ur-
bana i la desigualtat territo-
rial a la ciutat sense provocar 
processos de gentrificació als 
barris on actuem. 

Segurament una de les 
claus és que les institucions 
treballin de forma coordina-
da entre elles i amb els actors 
socials, i que els diferents de-
partaments de l’administra-
ció actuïn de manera trans-
versal, superant la comparti-
mentació. 

En segon lloc, cal articular 
el conjunt de recursos exis-
tents en una xarxa dinàmi-
ca, multilateral i transparent, 
que no estigui feta només de 
relacions de confiança i conei-
xement bilaterals. 

Per últim, cal afrontar 
l’emergència social sense per-
dre de vista que la cultura, les 
arts, l’esport i el lleure són di-
mensions clau de la vida de 
les persones, també de les 
que estan en situacions pre-
càries. El sostre, el treball i l’ali-
mentació són bàsiques, però 
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“no sólo de pan vive el hom-
bre (ni la mujer)”. 

La cultura ens aporta reco-
neixement, dignitat, identitat 
i motivació. I tot això és clau 
per tirar endavant i transfor-
mar la pròpia realitat. 

··· Quin missatge vol-
dries compartir amb 
la resta d’entitats de 
l’Acord?
Treballar per la inclusió és tan 
dur com il·lusionant. Tenim la 
gran sort de poder-nos dedi-
car a aquest sector, perquè 
dóna molt de sentit a la nos-
tra feina i a les nostres vides. 
No ho oblidem. I sobretot no 
deixem de treballar en xarxa. 

La nostra acció no té sentit 
si és aïllada. Seguim buscant 
les fórmules per treballar ple-
gats, compartir aprenentat-
ges i coordinar els recursos. 
Però com que ningú pot ac-
tualitzar-ho, amb poc temps 
aquests recursos acaben tor-
nant-se obsolets. 

Hem de buscar la manera 
de compartir aquesta infor-
mació i tenir-la al dia. I això no-
més és possible si algú s’hi de-
dica de manera permanent.

“Per a la gent la 
cultura resulta 
tant important 
com les primeres 
necessitats”

“La cultura, les arts, 
l’esport i el lleure 
són dimensions clau 
de la vida de les 
persones”


