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Aquesta jornada té com a objectiu 
presentar la musicoteràpia com a 
intervenció afavoridora dels processos de 
rehabilitació i desenvolupament personal 
i les possibilitats de la seva aplicació a 
contextos de salut mental. 
 
La música, present en el nostre dia a dia, 
arriba a ser un element constituent de la 
nostra identitat personal, un tret de la 
nostra cultura i un element de connexió 
amb altres persones. L’activitat musical, 
en el sentit més divers d‘escolta o 
participació, convida a una experiència 
lúdica i plaent. D’altra banda, la música 
posa en joc mecanismes cognitius, 
expressius i relacionals enriquidors que 
poden ajudar al desenvolupament o 
restabliment personal. 
La musicoteràpia és implementada per 
professionals que miren de trobar en 
aquest ventall de possibilitats, els 
recursos adients en cada moment per 
aconseguir els objectius de treball 
interdiciplinar.



L’ experiència que estan vivint a casa nostra els musicoterapeutes que 
treballen en l’àmbit de la Salut Mental connecta amb la trajectòria  
experimentada a d’ altres països d’ Europa. Llocs on la pràctica és més 
extesa i on la figura del musicoterapeuta és habitual als equips que 
intervenen als plans de tractament de les persones ateses.

En aquest sentit, la jornada vol presentar l’intervenció en musicoteràpia 
tal i com s‘està implementant al nostre context.

Esperem que aquest apropament a la musicoteràpia ajudi a evitar 
algunes idees equivocades que es poden derivar de vincular dues paraules 
com música i teràpia. Igualment, pretenem mostrar una pràctica 
contextualitzada i oferir una nova eina fomentada i vàlida als 
professionals que atenen a les persones amb una malaltia mental.

Les presentacions que es portaran a terme mostraran:
· Experiències de treball al nostre país.
· En que consisteix l'aportació de la musicoteràpia als processos terapèutics.
· L’estat actual de la recerca en musicoteràpia aplicada a la Salut Mental.
· El valor de la musicoteràpia com a recurs rehabilitador a la Comunitat.



16 de Novembre
DIVENDRES
Pro�ama

Benvinguda         
Sr. Enric Mangas       
Director General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

Experiència al Parc Sanitari Sant Joan de Déu.  
Prof. Pau Gimeno

Pràctica de la musicoteràpia en Salut Mental  
Dra. Randi Rolvsjord

Descans

9:00h

9:15h

9:45h

10:45h



Coordinació de la Jornada: Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Associació per la 
Musicoteràpia Mt Suport.  Amb el suport: Associació Catalana de Musicoteràpia.

Musicoteràpia com a intervenció basada en l’evidència 
Dra. Karin Mössler

Musicoteràpia al context de rehabilitació comunitària 
 Dr. Simon Procter

Conclusions       
Dr. José María Otín.     
Coordinador Subaguts i SERPI. Parc Sanitari Sant Joan Déu.

Cloenda        
Dr. Francesc Vilurbina.      
Director Mèdic. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

11:15h

12:15h

13:15h

13:30h



PONENTS
Dra. Randi Rolvsjord
Professora associada de musicoteràpia a la Grieg Academy, University 
of Bergen. Es va doctorar a la Universitat d’ Aalborg.  El seu treball es 
centra en mostrar el valor clínic d’ una teràpia orientada a partir dels 
recursos dels participants i l’ empoderament que la musicoteràpia pot 
oferir a persones afectades per un Trastorn Mental Greu. Té amplia 
experiència clínica  a diverses institucions de Salut Mental així com 
publicacions relacionades amb aquest aspecte.

Dr. Simon Procter
Coordina els programes de formació superior en musicoteràpia del 
centre Nordoff Robbins (Universitat de Londres). Musicoterapeuta amb 
àmplia experiència en centres psiquiàtrics del Regne Unit. Actualment 
treballa com a musicoterapeuta a un centre obert conduïnt sessions 
individuals i grupals de musicoteràpia.



Dra. Karin Mössler
Màster en Musicoteràpia per la University of Music and Performing Arts Vienna 
(Àustria) i doctora en Musicoteràpia per la Universiy of Music and Theater 
d’Hamburg (Alemanya). Treballa com a investigadora a la GAMUT/ Universitat 
de Helse on col·labora amb estudis multicentre que examinen els efectes de la 
musicoteràpia en persones ateses a centres de Salut Mental.  L’any 2011 va 
coordinar l’equip de treball que va dur a terme la revisió Cochrane que porta per 
títol:  “Music Therapy for people with Schizophrenia and schizophrenia-like 
disorders”

Prof. Pau Gimeno
Professor de Música pel Conservatori Superior de Música de Barcelona i 
musicoterapeuta  per la Universitat Ramon Llull.  Treballa al Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu com a musicoterapeuta i a la Universitat de Barcelona com a 
professor. 



Accés 
aparcament 
soterrani*

Selecciona
SORTIDA
per l’àrea

d'urgències

Accés Parc Sanitari
Sant Joan de Déu,

c/Picasso, 12SEU
Accés Hospital General, 

c/Camí Vell de la Colònia, 25

Accés principal
c/ Doctor Antoni Pujadas, 42.

Auditori

Vehicle
AP7: Sortida de Sant Boi de Llobregat. 
Cornellà Autopista C32: Sortida Sant Boi de 
Llobregat C245 Carretera Santa Creu de 
Calafell BV2022 Carretera Sant Vicenç dels 
Horts C31 Autovia de Castelldefels

Autobús
Línies L70, L72, L76, L61 i SB1
Línies L96, L74, L75, L77 i L78
amb intercanvi amb les línies SB,
L70 i L72

Ferrocarril

Línia Llobregat-Anoia: 533, 54, 
58, R5 i R6 i L8. Estació de Molí Nou.
Ciutat Cooperativa

Auditori



Inscripcions
Professionals externs. 
Quota d’inscripció: 20€. La Caixa, 2100- 0117-91- 0200457506 
Per formalitzar la inscripció es prega enviar mail amb justificant de 
transferència adjunt  a ma.oneca@pssjd.org

Professionals del Parc, a través del Portal Provincial.
Quota d’inscripció: 10€. La Caixa, 2100- 0117-91- 0200457506 
Per formalitzar la inscripció es prega enviar mail amb justificant de 
transferència adjunt  a ma.oneca@pssjd.org

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del mail  
ma.oneca@pssjd.org  o bé, a través del telèfon  93 6002665,  Ext.15007

Els assistents podran gaudir d’una tarifa plana 
de 3€ d’aparcament al pàrquing soterrani de l’Hospital General. 
Hauran d’acreditar l’assistència amb el programa que
es lliurarà a l’inici de la jornada.


