
Fabio Chávez i Nicolás Gómez van aconseguir
l'inimaginable: crear al costat de l'abocador
de Cateura una escola per a joves apassionats
de la música. 

A partir del reciclatge de la brossa han fet
possible que cada nen i nena pugui tenir el seu
propi instrument, sense cap mena de valor
monetari, tan sols humà. Perquè l'important
per a ells i els alumnes no és altra cosa que:
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Què és?

ARTransforma

Aules contra
la pobresa

Música per la transformació social

Mitjançant la música i amb la
col·laboració d'altres artistes d'arreu
del món, s'ajuda a potenciar
l'autoestima dels nens i nenes del cor i
aconseguir que tots aquells que ho
escoltin també puguin aprendre.

El Cor Safari lluita contra la marginació,
l'abús, l'abandonament, l'explotació... a

través de la música.

Aules contra la pobresa és un projecte d’Educació
per al Desenvolupament que es va posar en marxa
el 2014-2015. En les dues primeres edicions, l’eix
transversal va ser la pobresa des d’una perspectiva
general, i en la tercera edició va ser Dones i pobres.
A partir de l’edició del 2018-2019 i posteriors, s’ha
obert a qualsevol situació de pobresa, desigualtat,
exclusió o vulnerabilitat.
Una de les característiques és el treball conjunt amb
les entitats del teixit associatiu de les Terres de
Ponent. 
Aquest projecte es du a terme en totes les facultats
de la UdL que desenvolupen projectes adaptats als
estudis que imparteixen.

 

"Fer música amb i per les persones"

El programa "Aules contra la pobresa" forma
part d'una iniciativa més àmplia per a la inclusió
de continguts i competències en el terreny de la
cooperació per al desenvolupament al
currículum educatiu de la UdL.

Personal de l'ODEC s'encarrega d'impartir la
part general del mòdul (causes, efectes i lluita
contra la pobresa) i col·labora amb el
professorat de cada matèria per centrar el
mòdul específic i organitzar la posta en comú
amb l'estudiantat. 

L'objectiu, sensibilitzar i treballar per eradicar
aquesta lacra que, dia a dia afecta més
persones arreu del món, i més a prop de casa
nostra.  

Compartir i viure de la música

 "Música para acercar mundos"

CURS 2020 - 2021

Música i la seva didàctica  - Lana Kovacevic 
Educació Primària Bilingüe

Quan la Queralt se'n va anar a estudiar a un
conservatori d'Anglaterra es va adonar que tot i
que la majoria de la població era d'origen Hindú,
al conservatori tan sols hi havia gent blanca de
classe mitjana. 

Va ser llavors quan va voler anatlitzar l'accés a les
arts de la població i una vegada va retornar a
Barcelona va crear ART-Transforma: una
associació sense ànim de lucre que organitza
projectes musicals destinats a la diversitat
funcional, persones amb dicapacitats i gent gran.

Marc Grau, Eva Lasala, Ada Montoliu, 
María Morales, Marta Rodrigo i Andreu Vidal


