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Introducció

L’any 2020 per la música és un any de celebració.
Celebrem els 250 anys del naixement de Beethoven (1770-1827).
Per presentar el pòster posarem una cita d’un estudi que fa referència a ell.
“ Beethoven va ser el geni que, al incorporar una coral en la seva Novena Simfonia va convertir, per primera vegada, la veu humana en un instrument més de l’orquestra. El gran compositor li hagués anat
molt bé cantar en un cor. Tenia un caràcter bastant complicat i això l’hauria ajudat. A Ludwig li resultava difícil establir relacions socials, patia episodis d’ansietat i depressió i es refugiava en la soledat.
Diversos estudis recents apunten que, precisament, cantar en grup ajuda a alleujar considerablement aquest tipus de patiments. Han arribat a la conclusió que el cant coral és molt saludable física i emocionalment per qualsevol persona. “ Fernández, J. (2013)
Creiem en l’efecte transformador de la música i en concret del Cant Coral, és per aquest motiu que des de fa 3 anys ens reunim cada dimarts a la Sala Jaume Batlle de la Residència per cantar.
El Cor “La petita companyia” pretén ser un cor accessible i inclusiu. Les persones que hi cantem en la nostra història de vida hem cantat prèviament a altres cors ( ja siguin agrupacions coral o cants a les
comunitats cristianes, en el cas de molts dels nostres residents). Ens trobem al migdia, fet que permet cantar-hi a professionals del centre. També hi participen voluntaris de l’entitat, familiars i persones
del barri que s’han animat amb el projecte.
També som partidaris del treball a la comunitat, és per això que hem acceptat les propostes que ens han fet entitats del barri.

Metodologia

Objectius

En aquesta activitat es realitzen tres tipus d’accions:
• assaig setmanal (1 hora els dimarts al migdia)
• concerts a la residència (Nadal, Cap d’any, Jocs Florals, Marató TV3)
• col·laboració amb altres agrupacions corals (Orfeó Laudate)
• concerts a la comunitat (Escola de Salut, projecte Radars, panteó Anselm Clavé)

L’objectiu general és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a la residència
Objectius específics:
1. Socio-emocionals:
• Generar proximitat i complicitat entre persones ateses i professionals del centre
• Millorar l’autoestima
• Alleugerir l’estrès
2. Cognitius:
• Potenciar la capacitat memorística.
• Augmentar el grau d’atenció.
3. Físics:
• Millorar la posició corporal.
• Alleugerir el dolor, disminuir l’ansietat i els símptomes depressius
4. Espirituals:
• Despertar un sentiment d’unió
• Crear comunitat

Per saber els beneficis que aporta als cantaires cantar al cor hem passat un qüestionari qualitatiu.
A mitjans del mes de març del 2020 amb l’arribada de la Pandèmia vam fer una parada.
Fins a mitjans de maig no vam poder reprendre l’activitat, que a partir d’aquell moment va passar a ser
en línia.
La coral va participar en la missa que es va celebrar el mes de juliol a l’església de Santa Maria del Taulat,
en memòria de les persones que ens van deixar durant el pic de la pandèmia.

concert de col·laboració amb projecte Radars (desembre 2019)

assaig a la residència (juny 2019)

homenatge a Anselm Clavé. Cementiri del Poblenou (març 2020)

“Associeu-vos i sereu forts. Instruïu-vos i sereu lliures.
Estimeu-vos i sereu feliços” (Anselm Clavé 1824-1874)

Resultats

És un cor molt igualat entre dones i homes. Edats molt variades, des
de 30 fins a 96 anys.
La majoria de cantaires saben llegir partitures i fa més de tres anys
que canten al cor.
Els valors més escollits en el qüestionari són “germanor” i “gaudi”.

assaig virtual en línia (febrer 2021)

Edats
19 respostes

Què t’aporta cantar al cor ? Marca dos dels següents codis
15,8 %

entre 30 i 40 anys
entre 41 i 50 anys
15,8 %

31,6 %

entre 51 i 60 anys
entre 61 i 70 anys
entre 71 i 80 anys
entre 81 i 90 anys
més de 90 anys

21,1 %

19 respostes
12 (63,2%)

Germanor
Desconnexió

2 (10,5%)

Percepció del pas del temps
en positiu

4 (21,1%)

Contacte social

3 (15,8%)

Servei a la gent gran

8 (42,1%)

Estat físic i anímic
Exterioritzar malestar

5 (26,3%)
0 (0,0%)

Gaudi

Conclusions

0,0

Cantar a “la petita companyia” permet gaudir als residents de la casa
que han sigut cantaires de corals tota la vida, als voluntaris que
venen de fora a sentir que cantant fan un servei a la gent gran i a tots
els participants a viure un sentiment de germanor.
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Aportacions dels cantaires:

• Cantar és bo per l’ànima i terapèutic, i fer-ho en grup
potencia els beneficis!
• A part de gaudir amb la música, és una trobada de
persones molt diferents, i això fa una convivència molt
enriquidora
• Alegria
• Et sents jove compartint il·lusions amb la gent gran i
per la joventut i positivitat que irradien
• Animem la casa
• La coral ens ajuda a treure el que ens queda. Vida
• M’ajuda a sortir de mi mateixa
• Em sento a gust amb el grup
• Donar esperit a la vida

Propostes de futur

Per aquest proper any volem organitzar un concert en un bosc
adaptat juntament amb una coral de nens i nenes d’una escola.
Amb aquesta acció aconseguim treballar la relació intergeneracional i
sentir els beneficis que dona estar en un entorn de natura.
També voldríem realitzar un treball més d’investigació sobre els
efectes positius de cantar en un cor.
propostes de futur: fomentar relacions inter-generacionals
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