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_ RESUM 

2 notes de premsa enviades als mitjans 

7 aparicions de la Fundació Ribermúsica als mitjans  

Impacte sobre 731.994 persones 

 

 

_RESUMEN 

2 notas de prensa enviadas a los medios de comunica ción 

7 apariciones de la Fundación Ribermúsica en los me dios 

Impacto sobre 731.994 personas 

 

_OVERVIEW 

2 press releases sent to the media 

7 hits of Ribermusica Foundation in the media 

Impact on 731.994 people 
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24.05.2012   NOTA DE PREMSA   CURS UNIVERSITAT ESTIU UeRL 

LA FUNDACIÓ RIBERMÚSICA PRESENTA EL CURS “LA MÚSICA  COM A EINA 
EDUCATIVA I ARTÍSTICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT” EN 
EL MARC DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL 2012 

El curs es durà a terme a Barcelona del 2 al 6 de j uliol, de 9.30 a 14 h i comptarà 
amb la participació de professionals de l’àmbit de la música, l’educació social i 
l’art comunitari. 

Barcelona, 24 de maig de 2012.  La Fundació Ribermúsica, que dóna accés a la 
música a infants i joves treballant el seu desenvolupament personal i social, promou la 
cultura musical al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera de Barcelona, és 
coordinadora del curs “La música com a eina educativa i artística per al 
desenvolupament de la comunitat” , que es durà a terme en el marc del programa de 
cursos i jornades de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. 

El curs, que es realitzarà del 2 al 6 de juliol a Barcelona (de 9.30 a 14 h), tindrà una 
vessant teòrica on s’explicarà què són les arts comunitàries , especialment la música, 
i quina és la seva funció com a eina que permet treballar la cohesió dels diferents 
actors d’una comunitat. S’aprofundirà en l’experiència del projecte socioeducatiu de la 
Fundació Ribermúsica i es coneixerà com es desenvolupa en la pràctica un projecte 
basat en el treball amb una comunitat. Els continguts teòrics es complementaran 
amb tallers experiencials  que permetin viure l’accessibilitat, les facultats i el poder de 
la música en les persones i el grup. 

El professorat del curs està integrat per:  

Laia Serra : violinista, pedagoga, gestora cultural i experta en community music; 
cocreadora de Comusitària. 

Cristian Pachá : psicòleg; responsable del Casal Jove Atlas del Casal dels Infants. 

Txus Morata : Doctora en Pedagogia. Professora a la Facultat d'Educació Social i 
Treball Social Pere Tarrés (URL). Directora del màster universitari: Models i 
estratègies d'acció social i educativa en la infància i l'adolescència. 

Ferran  Badal: flautista, pedagog i expert en soundpainting.  

Josep Mª Aragay : integrador/educador social i musicoterapeuta; coordinador del 
projecte socioeducatiu de Ribermúsica. 

Les inscripcions al curs ja estan obertes amb una reducció de fins al 20% 
(descompte per  matrícula anticipada abans del 17 d e juny) i es poden efectuar a 
la web: http://universitatestiu.url.edu . El curs és compatible com a crèdits de lliure 
elecció universitaris i crèdits ECTS. Així mateix, els cursos de la Universitat d'Estiu 
Ramon Llull es reconeixen com a crèdits de promoció docent per als funcionaris de 
carrera docents no universitaris, els funcionaris del cos d'inspectors d'educació i 
els funcionaris del cos d'inspectors al servei de l'Ad ministració educativa en 
actiu, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Ensenyament i al personal interí 
docent d'ensenyament no universitari. 
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20.06.2012   NOTA DE PREMSA   FINAL DE CURS RIBERMÚSICA 

RIBERMÚSICA FINALITZA EL CURS AMB LA PRESÈNCIA DE M ICHAEL 
WIMBERLY, PERCUSSIONISTA I COMPOSITOR NORD-AMERICÀ DE 
RECONEGUT PRESTIGI, QUE TOCARÀ AMB ELS NENS PARTICI PANTS AL 
PROJECTE SOCIOEDUCATIU DE LA FUNDACIÓ 

Entre totes les actuacions destaquen una actuació a mb Llibert Fortuny a una 
Jam Session al Jamboree i un concert en el marc de les Festes de Sant Pere, 
Santa Caterina i La Ribera 

Barcelona, 20 de juny de 2012.  El Projecte Socioeducatiu de la Fundació 
Ribermúsica, que promou la cohesió social al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera de Barcelona a través de l’accessibilitat universal a l’educació musical, arriba a 
final de curs –i al Dia Internacional de la Música- amb tot un seguit de concerts i 
actuacions de cadascun dels seus projectes. 

En destaca entre tots ells la presència de Michael Wimberly, percussionista i 
compositor nord-americà provinent de Nova York que, gràcies al projecte ‘Power of 
Drum’, realitzarà un stage amb alguns dels participants dels diferents grups que 
conformen el projecte socioeducatiu juntament amb Roxanne Butterfly i Mariona 
Casanovas. 

Michael Wimberly ha treballat amb noms com Charles Gayle, Jean Paul Bourelly, 
Steve Coleman, Paul Winter Consort, el Cor de nens de Harlem, Rundfunk Berlin 
Symphony Orchestra, Tonkunstler Viena, Roy Campbell, Cooper-Moore, Henry Rollins, 
Blondie, Mickey Harrison, entre altres. Ha estat compositor de música per a 
companyies de dansa i per a molts films independents, documentals, curtmetratges i 
espectacles de Hollywood. Té la costum de compartir el seu talent amb joves músics 
de Nova York, i participa de forma activa al programa ‘Power of Drum’, que vol apropar 
el poder de la música –i la percussió especialment-, i fomentar l’accés universal a 
l’educació musical als joves intèrprets. 

El resultat d’aquest stage amb Wimberly es podrà veure en un concert obert a tothom 
que tindrà lloc el divendres 22 de juny a les 17.15 h. al Casal de Barri Pou de la 
Figuera (C. de Sant Pere Més Baix, 72. Barcelona). Prèviament hi haurà, a les 16.30h., 
una actuació de la Riborquestra, la orquestra infantil i juvenil de la Fundació 
Ribermúsica sota la batuta del director Peter John Bacchus.  

Una Jam Session molt especial que unirà el saxo de Llibert Fortuny amb el beat 
del bàsquet 

El dilluns 25 de juny  a les 20h. tindrà lloc a l’emblemàtica sala Jamboree de la Plaça 
Reial una nova Jam Session (WTF!) conduïda per Aurelio Santos que reunirà els 
participants del taller de Bàsquet Beat amb l’explosió sonora del saxofonista Llibert 
Fortuny. La trobada suposarà el punt i final al seguiment que l’equip de la productora 
Funky Monkey ha realitzat durant dos mesos als participants de Bàsquet Beat com a 
material d’un episodi del nou programa Actua que s’estrenarà al Canal 33 al mes de 
setembre. 
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El projecte Bàsquet Beat, iniciat l’any 2010 a Barcelona, compta amb la participació de 
l’equip de bàsquet del Casal dels Infants que, juntament amb Aragay, es reuneixen 
dues vegades per setmana. En aquestes sessions s’aprofita la musicalitat i la potència 
rítmica del bàsquet i es proposa als participants progressar com a jugadors i com a 
equip a la vegada que aprenen música. Els objectius principals del projecte són 
treballar l’accessibilitat a la música des dels interessos d’un grup de joves, fomentar i 
millorar la cohesió i els vincles entre els membres de l’equip de bàsquet, fer que 
aquests es facin responsables del seu propi desenvolupament i ajudar-los a connectar 
a una nova realitat i una nova ciutat per a ells. 

Finalment, dimarts 26 de juny a les 17h. davant el Mercat de Santa Caterina, es durà a 
terme un concert dels participants de tots els grups del projecte Tantarantan!  (taller de 
ritme i percussió), en el marc de la Festa Major de Sant Pere, Santa Caterina i La 
Ribera de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09.04.2012   RNE - CATALUNYA

OBSERVACIONS 
Link  

Impacte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALUNYA    REPORTATGE TANTARANTAN!

http://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius
radio-4/edicio-migdia-9-dabril-2012/1371269/
600 persones 

6 

REPORTATGE TANTARANTAN! 

 

informatius-
2012/1371269/ 



 

30.04.2012 – 13.05.2012

 

OBSERVACIONS 
Link  
Impacte en 

13.05.2012   MOU-TV (TMB)   DOCUMENTAL BÀSQUET BEAT

https://vimeo.com/41381283  
703.224 persones 
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DOCUMENTAL BÀSQUET BEAT 

 



 

09.05.2012 LA DIRECTA  LA DIRECTA   REPORTATGE RIBERMÚSICA 
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22.05.2012 RÀDIO ALÒS
FESTA TOT AL POU 

OBSERVACIONS 
Link  http://radioalos.wordpress.com/reportatges
Impacte 100 persones

 

 

 

 

 

 

 

RÀDIO ALÒS    TANTARANTAN I BASQUET BEAT DINS LA 

http://radioalos.wordpress.com/reportatges-2/  
100 persones 
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TANTARANTAN I BASQUET BEAT DINS LA 

 

 



 

29.05.2012   SOCIAL.CAT

OBSERVACIONS 
Link  http://www.social.cat/noticia/2949/la

educativa
a-la

Impacte 5.017
 

04.06.2012   UNIÓ DE MÚSICS   

OBSERVACIONS 
Impacte 9.353

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL.CAT    NP CURS UNIVERSITAT ESTIU Ue

http://www.social.cat/noticia/2949/la-musica-com
educativa-i-artistica-per-al-desenvolupament-de

la-uni  
5.017 persones (539 lectures) 

UNIÓ DE MÚSICS   NP CURS UNIVERSITAT ESTIU UeRL

9.353 persones 
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CURS UNIVERSITAT ESTIU UeRL 

 

com-a-eina-
de-la-comunitat-

CURS UNIVERSITAT ESTIU UeRL 



 

21.06.2012   BTV CONNEXIÓ BARCELONA
MICHAEL WIMBERLY 

OBSERVACIONS 
Link  http://www.btv.cat/alacarta/connexio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXIÓ BARCELONA    FINAL DE CURS AMB 

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/19752/
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FINAL DE CURS AMB 

 

barcelona/19752/  



 

22.06.2012   CASAL DELS INFANTS   

OBSERVACIONS 
Link  http://www.casaldelraval.org/noticia.asp?idn=1190
Impacte 13.700 persones

 

CASAL DELS INFANTS   BÀSQUET BEAT A JAMBOREE

http://www.casaldelraval.org/noticia.asp?idn=1190
13.700 persones 
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BÀSQUET BEAT A JAMBOREE 

 

http://www.casaldelraval.org/noticia.asp?idn=1190  
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IMPACTES TOTALS  
DATA CONTINGUT MITJÀ CANAL  IMPACTE 

09/04/2012 
Reportatge 
Tantarantan! RNE Ràdio 600 

30/04/2012 
a 
13/05/2012 

Basquet Beat 
Documental Mou-TV (TMB) 

Estacions, 
metro, 
trens, 
autobusos 

703.224 

09/05/2012 
Reportatge 
Ribermúsica La Directa Premsa Desconegut 

22/05/2012 
Tantarantan! I 
Bàsquet Beat Ràdio Alòs 

Ràdio 
online 100 

29/05/2012 

NP Curs 
Universitat 
Estiu Social.cat Web 5.017 

04/06/2012 

NP Curs 
Universitat 
Estiu Unió de músics 

Newsletters 1.100 

Facebook 8.253 

21/06/2012 

Final de curs 
amb Michael 
Wimberly 

BTV Connexió 
Barcelona Televisió Desconegut 

22/06/2012 
NP Final de 
curs 

Casal dels 
Infants Web 13.700 

TOTAL 731.994 persones 
 


