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Anna Vazquez
Texto escrito a máquina
CABAL MUSICAL és un projecte d'innovació social per a la inclusió, basat en l'acompanyament artístic de joves músics de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu (Eix Besòs), i Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià  del Besós i Montcada i Reixac. Els i les participants reben formació, orientació i recursos per convertir les seves inquietuds creatives en projectes d'emprenedoria i introduir-se al sector. Donem suport al talent musical per tal de contribuir a la transformació i dinamització dels barris, i a l'empoderament dels seus habitants.RESULTATS ESPERATS- Obtenció d'un diagnòstic i una selecció de talents musicals joves de la zona.- Constitució de projectes d'emprenedoria musical d'estils diversos preparades per a la seva participació en el sector de la música.- Introducció dels projectes d'emprenedoria musical en el sector de la música.- Millora de la projecció de les propostes musicals sorgides de projectes de música comunitària a la zona- Millora del capital cultural, simbòlic i social dels participants al projecte i dels seus entorns socials.
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TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL. LECTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ DELS DESTINATARIS AL PROJECTE 
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La definició, difusió, producció i seguiment del projecte es realitza en col·laboració amb:ENTITATS, PROJECTES I EQUIPAMENT DEL TERRITORIVozes (Associació Músics per la Pau i la Integració)Kasal de Joves de RoquetesAteneu Popular 9 BarrisEspai Via BarcinoEspai Jove GarcilasoEspai Jove Les BassesCasal de Joves de ProsperitatCentre Cívic Sant MartíCentre Cívic Zona NordCentre Cívic de Trinitat VellaCentre Cívic del Parc - SandaruCentre Cívic del BesòsCentre Cívic Baró de ViverTRV - Bella TrinitatEquipaments juvenils, musicals i culturals de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià  del Besós i Montcada i ReixacADMINISTRACIONSAjuntament de Barcelona: Drets Socials / Institut de Cultura / Barcelona ActivaConsorci del BesòsAjuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià  del Besós i Montcada i Reixac
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Cabal Musical és un projecte d'acompanyament social, artístic i de producció, és a dir, s'articula comun suport i acompanyament a trajectòries artístiques liderades pels propis participants als seus projectes. Aixídoncs, els seus beneficiaris participen en els següents àmbits del projecte, juntament amb l'equipde professionals implicats:- Definició de l'itinerari formatiu personalitzat.- Definició de la pròpia proposta artística i les produccions associades.- Definició de reptes en el marc del projecte i de la projecció artística.- Definició del pla estratègic de promoció, comunicació i participació a l'escena.- Realització de la formació musical, artística i professional en l'ofici de músic.- Realització de les produccions i productes per a projecció artística.- Realització de les mentories amb professionals del sector.- Acompanyament i assessorament de participants novells en el projecte.- Seguiment i avaluació del projecte.
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