Dr a. Ser afin a Poch B lasco, R MT.
President
“Associació Catalana de Musicoterapia”
www.xarxabcn.net/acmt

C. Vinya del Forn, 16. Urb. Vallserrat
08635 St. Esteve Sesrovires
Tel/Fax: 93771 48 18
mtr@draspoch.e.telefonica.net

CARTA INFORMATIVA ALS SOCIS
Distingits socis:
Tinc el gust de dirigirme a vostès per a donarlos compte del que s'ha realitzat fins ara, a partir
de les notícies ressenyades en l'últim número de la “Revista Española de Musicoterapia”
(juny 2002, nº 5/6):
El motiu de no haver aparegut altre nombre s'ha degut al fet de la falta de recursos econòmics.
Aquesta revista l'ha finançat, fins ara, el Patronat Municipal del Exm. Ajuntament de St. Esteve
Sesrovires, el qual, després d'aquell nombre, 5/6 , va determinar el finançar un sol nombre a
l'any. Agraïm al Patronat Municipal l'ajuda prestada fins ara.
Recentment vaig obtenir el poder novament publicar dos nombres a l'any, finançats directament
pel Exm. Ajuntament i imprès per l'empresa A3 Copiseny, S.L.
No obstant això, l'Associació no ha estat inactiva, de cap manera. Les principals activitats han
estat i són:
1) Pr omour e i col∙labor ar amb els Màster s de Musicoter apia de les Heures, Universitat de
Barcelona en els Cursos (20012003) (20022004) (20032005).
La promoció ha estat a través de proporcionar a les Heures, els noms i l'adreça de les
persones que havien trucat a l'Associació, interessades a realitzar Cursos de Musicoterapia
i de connectarlos amb la Secretaria del Curs :
Sra. M. Carmen Alemany. Tel. 93 5677400. malemany@fbg.ub.es
La col∙labor ació ha estat a través de socis que han intervingut en aquests Màsters: l'Adreça
i la docència per part del Prof. Dr. C. Ballús i la Dra. S. Poch (20012003) (2002 2003) i
la docència del Prof. Ballús que continua. L'Adreça i la docència des d'octubre 2003, de la
Sra. N. Escudé. També la docència de diverses exalumnes dels Cursos de Postgrau, de la
UB.
2) Or ganització per part dels Heures, UB, a través de qui els escriu, en el seu càrrec actual
d'Assessora Tècnica dels Màsters de Musicoterapia del “Seminar i de Musicoter àpia i
Psicodr ama” impartit pel Pr of. J oseph J . Mor eno a Barcelona (23, 24 i 25 de febrer,
2004), en la Sala d'Actes de la Residència d´Investigadors del CSIC i la Generalitat de
Catalunya.
Va ser un èxit i ha estat la segona vegada que ens visita ja que en l'any 2000 va impartir un
programa semblant organitzat per aquesta Associació, en el mateix lloc.
Aquesta vegada ha coincidit amb la presentació del llibre de Joseph Moreno, Acting your
inner music, traduït de l'anglès “Activa la teva música inter ior : Musicoter apia i
Psicodr ama”, Editorial Herder, Barcelona, 2004.
Aquest Seminari estava ja organitzat per aquesta Associació per a tenir lloc al novembre,
2003, però en l'últim moment no va poder celebrarse, per causes alienes a nosaltres. va Ser
una llàstima ja que va anar en perjudici d'aquesta Associació i de qui els escriu.

3) Par ticipació en la Taula Rodona “Ètica de la Música sobr e l´efecte ter apèutic”
organitzat per “L'Institut de Psiquiatr ia i Psicologia Aplicada” (Dr. Domènech Joseph
Munné) de Sabadell, en la Casa Elizalde de Barcelona, el 30 de gener, 2004. van Participar el
violinista Néstor Elder, el Dr. Josep Rombau, metge del Gran Teatre del Liceu, Lluís
Vilamajó, Director de la Coral Femenina del Palau de la Música, el Dr. Domènech Joseph i
de qui els escriu.
4) Reunió amb directius de la Cr eu Ver mella i Pr esident de l´ “Associació Canta i
Estima” (Mestre LL. Virgili), de Lleida, a fi de promocionar la Musicoterapia en aquesta
ciutat (31 de març, 2004). Està pendent l'organització d'un Curs d'Iniciació.
5) Donar infor mació. Per telèfon, s'atén a unes dues cridades diárias, de terme mitjà,
demanant informació sobre : Cursos de Musicoterapia, sol∙licitant professionals
musicoterapeutas, assessorament a estudiants que desitgen fer el treball de final d'estudis
o tesines sobre el tema de la Musicoterapia, sol∙licitant adreces d'altres
associacions, o sol∙licitant consell davant situacions concretes, etc...
Aquesta labor, com les altres, es realitza gratuïtament.
6) Pàgina web : La pàgina web està integrada dintre de la Xarxa de l'Ajuntament de
Barcelona, per a Associacions. Per això tots els canvis que precisàvem devien ferse
des de la central. Per aquesta raó, fa gairebé dos anys que no s'ha modificat gens, a causa de
problemes interns de Torre Jussana.. Això ha constituit, per a nosaltres, un greu contratemps,
perquè no hem pogut modificar informació alguna. Per exemple no consta l'índex de l'últim
nombre de la Revista, el 5/6, ni hem pogut anunciar el Seminari esmentat, etc...
Des d'ahir, finalment, està solucionat atès que ens han lliurat la clau per a poder modificar
aquesta pàgina, que hauríem de donar a una Empresa i no serà d'una manera gratuïta, com
fins ara.
7) Madr id, 11 M : Amb motiu del tràgic esdeveniment del 11 de Març a Madrid, vaig sol∙licitar
de la Dra. Andr ea Far bman, President Executiva de la “Amer ican Music Ther apy
Association” (AMTA), informació sobre el “Nova Yor k City Music Ther apy Relief
Pr oject”, programa que va atendre a 2000 ferits, familiars de víctimes, ajudants, bombers,
mèdics i infermeres, que van atendre a les víctimes.
La seva resposta va ser immediata – en dos dies es va rebre per correu—
El materiaI inclou:
“Using Music Therapy in Response to Crisis and Trauma”(vídeo).
“Caring for the Caregiver: The Usi of Music and Music Therapy in Grief and
Trauma”(llibre editat per Joanne V. Loewy i Andrea Frisch Hara).
(American Music Therapy Association) (2002).
“Using Music Therapy in Response to Crisis and Trauma. A Resource Kit”
(American Music Therapy Association), ( 2002 )
Poden adquirirse demanantlos a AMTA: www.musictherapy.org
8455 Colesville Road, Suite 1000. Silver Spring, Maryland 20910.
La Dra. Farbman expressa la seva condolença davant tal matança. També aquesta
Associació els havia expressat el nostre condol, quan ells van viure el negre 11 de setembre.
Els llibres s'han enviat a:
• SS. MM. Els Reis d' Espanya.
S. M. La Reina és la President del “Real Patronat sobre Discapacitat” (Ministeri
de Treball i Assumptes Socials).
• A l'Agència EFA per a la seva divulgació a la premsa.
• AL President de la “Fundació Cultura de Paz”, Prof. Dr. Federico Major Zaragoza.

• Al Exm. Sr. Alcalde de Madrid.
• AL Prof. Dr. Juan José LópezIbor, que com catedràtic de Psiquiatria de la
Universitat Complutense, dirigeix el Departament de Psiquiatria de l'Hospital de San
Carlos i la Clínica LópezIbor, i que amb seguretat haurà d'atendre a víctimes o
familiars.
• A TVE a Madrid i Catalunya: es va manar només el vídeo. van Emetre dos
reportatges en el Telediari Cap de setmana de Catalunya el dia 18 d'abril, per TVE 2
i el dia el 25 d'abril, 2004, per TVE 1, en el Telediari del migdia.
8) Resposta r ebuda de la Casa de S. M. El Rei:
S'ha rebut una carta que transcric perquè en ella es prega faci extensiu el seu contingut a tots
els membres d'aquesta Associació:

CASA DE S. M. EL REI
Gabinet de Planificació i Coordinació
Palacio de la Zarzuela
Madrid, 13 d'abril de 2004.
Dra. Sra.
Serafina Poch Blasco
Presidenta de l'Associació Catalana de Musicoterapia
C. Vinya del Forn, 16
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Molt Sra. Meva:
Em complau confirmació de recepció a la carta que el passat 24 de març va
dirigir a SS. MM. els Reis, en la qual té l'amabilitat de transmetre'ls el pesar de l'Associació
Catalana de Musicoterapia pels atemptats que va sofrir Madrid el passat 11 de març, al
mateix temps que té la gentilesa d'enviarlos diversa documentació sobre el programa
“ Nova York City Music Therapy Relief Project” .
Les seves Majestats agraeixen aquesta informació i les condolences de
l'Associació per aquest tràgic atemptat i m'encarreguen que, en El seu nom, li enviï una
salutació molt cordial amb el desig que ho faci extensiu a tots els seus membres.
Atentament
Miguel Guitart
Cap de la Secretaria de Despatx
9) Tr obada amb els estudiants dels Màster s de Musicoter apia de Les Heur es. UB.
El 18 d'abril es va programar una trobada de qui els escriu, amb els alumnes/as dels dos
Màsters de Musicoterapia que s'imparteixen en Les Heures, UB, Curs (20022004) i (2003
2005) a més d'uns quants alumnes del curs anterior (20012003).
La finalitat va ser la de donarlos a conèixer la conveniència d'associarse ja que la nostra
Associació és l'única a Espanya que té en els seus Estatuts la categoria de Socis
Musicoterapeutes Registrats (MTR).
La Registració equival a Colegiat en la major part dels països on no existeixen Col∙legis
Professionals, com és el cas dels països anglosaxons. En Estats Units existeix la categoria de
Registered Music Therapust (RMT) o la de Board Certified, Music Therapist (BCMT). En

tots els Codis Ètics de les Associacions, especialment en el de “l’American Music Therapy
Association” així com el Codi Ètic de la “World Federation of Music Therapy” (Codi adoptat
per aquesta Associació i publicat en el nº 5/6 pàg. 6470 ) s'insisteix en la necessitat i fins en
l'obligació ètica de pertànyer a l'Associació de cada país i això per diverses raons:
1º. Com mitjà de lluitar contra l’ intrusisme. Es delimita qui és professional i qui no.
2º. Com mitjà de facilitar la relació entre el musicoterapeuta i les entitats o
particulars que criden a l'Associació en demanada d'un professional musicoterapeuta.
3º. Com mitjà d'acreditarnos com professionals científics davant les Administracions
Governamentals perquè en la seva dia reconeguin oficialment a la Musicoterapia com
professió i creuen llocs de treball.
4º. Com mitjà acreditatiu professional entre professionals d'altres països.

Requisits requerits per a ser Musicoterapeuta Registrat:
a) Pertànyer a l'Associació.
b) Haver cursat un Curs de Postgrau o Màster en una universitat (2 anys i mig any de
Pràctiques Clíniques).
c) Haver presentat el Treball de Final d'Estudis.
d) El títol de Musicoterapeuta Registrat es perd al deixar de pertànyer a l'Associació.
Aquesta Associació, fins el moment present ha concedit aquest títol als següents
professionals:
Llistat de Musicoter apeutas Registr ats (MTR):
*Dra. Serafina Poch Blasco, RMT. (EUA, 1967). Membre Associat des de 1963.
Dra. Melissa Brotons, RMT. (EUA, 1987)
* Carles Sánchez García (1994)
Patrícia Martí Augé (EUA 1995)
Àngels Camprubí Duocastella (1996)
Carme Canet
(EUA,1997)
* Marta Casellas Riera (1997)
* Núria Escudé Matamoros (1998)
Beatriz Barranco Schnitzler (EUA,1999)
Àngels Bataller Pou (1999)
Catherine Clancy (1999)
Àngels Pérez Pinteño (1999)
Isabel Agudo Cadarso (1999)
* Maria Vinyes Parramón (1999)
M. Lourdes Pérez Molina (1999)
* Dra. Mª Dolors Tobella Esteve (2000).

Son membres en l´actualitat (*)
10) Efemèr ide :
En el mes de juny del 2002, “ L' Associació Espanyola de Musicoter apia” amb seu a
Madrid, va complir 25 anys d'existència, les seves Noces de Plata.
Aquesta efemèride va passar gairebé totalment inadvertida.
No obstant això no es pot oblidar que aquesta Associació, la primera que va existir a
Espanya, si bé s'havia gestat amb anterioritat, atès que ja en 1974 es va presentar
públicament en el “I Congr és Mundial de Musicoter apia”, a París, en La Salpetrière,
però no va anar fins el 1976 que es va fundar realment, en l'Hospital Clínic de Barcelona,
gràcies al Prof. Dr. Joan Obiols Vié, de tan grata memòria, qui va acollir la idea presentada
per qui escriu i que treballava com musicoterapeuta en el Departament de Psiquiatria. Van

formar part de la Junta Gestora, a més, el Prof. Dr. Juan José LópezIbor Aliño, el Prof. Dr
Alfonso Ledesma, el Prof. Dr. Miquel Siguán i la Exma. Sra. María Soriano.
L'aprovació oficial no es va obtenir fins juny de 1977.
En el 1981 l'Associació tenia 215 socis, de tota Espanya i fou declarada d'Utilitat
Pública en 1980. Foren Presidents el Prof. Dr. Alfonso Ledesma, catedràtic de Psiquiatria
de la Universitat de Salamanca fins 1979 i qui els escrigui va ser Secretària General, primer
i President des de 1979 fins 1981. Des de 1983 és President el Sr. Daniel Terán.
També desitjo recordar que la nostra Associació aprovada oficialment per la Generalitat
al juny 1983, complirà, doncs, al juny d'aquest any, 21 anys d'existència, si bé no es va
posar en funcionament real fins 1991, al plantejarse els Cursos de Postgrau de
Musicoterapia, en la Universitat de Barcelona, gràcies al suport del Prof. Dr. Carlos
Ballús, del Dr. Joan Obiols LL.
11) Pr esència de la Musicoter apia en Cur sos: La Musicoterapia ha estat present a través de
qui escriu:
·

Cur s d' Estiu de la UNED.. Àvila. 2001

·

Inaugur ació del Cur s d' Iniciació a la Musicoter apia, ( 4 hores) Patrocinat per la
Fundació Innocent, Innocent” de TV5. Organitzat per la F ederació Espanyola

d'Associacions de Paràlisis Cerebral, d'AutismeEspanya i la F ederació Espanyola
d'Associacions de Síndrome de Down.
En : Cuenca, 14 octubre 2002 (Universitat de CastellaLa Manxa ).
Sevilla, 29 novembre, 2002 (Universitat Pablo de Olavide)
·

Taller de Musicoter apia: En la Setmana Psicològica de la Univer sitat Rovir a i
Vir gili de Tarragona: novembre 2000 i 2002.

·

II J or nades Mediter r ànies de Musicoter apia. Murcia. 9 Abril 2003
Ponències:
“Musicoterapia en l'actualitat.
“Musicoterapia en Geropsiquiatria”.

·

Musicoter apia: Una nova pr ofessió. Universitat de Girona. Departament de
Psicologia. 23 d'abril, 2003.

·

Cur s d´Estiu d´Andor r a : “L´emoció en la Música”. Organitzat pel ministeri
d´Educació, Joventut i Esports. 30 juny 4 de juliol, 2003.

·

“ Impor tància de la música per la vida emocional dels infants i adolescents”
(Conferència) .Escola Municipal de Música de St. Joan de Vilatorrada (El Bages).1
d´abril, 2004.

Per la Sra. Nuria Escudé:
·

Cur s d´Estiu Rosa Sensat. 1ª setmana juliol 2003 : “La Musicoteràpia a l´Escola”.

12) Presència en els Mitjans:

* Pr emsa: (S. Poch)
La Musicoterapia. Metre. Barcelona. 4 febrer, 2002.
Musicopterapia. “20 Minuts”. Barcelona. Abril 2003.
“Teràpia musical per a nadons”. Famílies. La Vanguar dia”. Barcelona, 20 maig,
2002.
* Ràdio: (S.Poch)
Ràdio Inter economía: . Madrid i Barcelona . 4 febrer 2002
Ràdio Sabadell . 7 febrer, 2002
Catalunya Ràdio. Programa “La Solució”. 8 febrer, 2002
COM Ràdio . 25 de juliol, 2002
COM Ràdio. 12 de setembre, 2002
RAC 1  “L´Hora del Pati” . 25 juliol, 2002
Onda Cer o, Onda Ràdio: “Llums en la foscor”. 5 dic, 2002
Catalunya Cultur a : Tema: La depr essió i la Musicoter àpia. 22 gener, 2003
RAC 1. 3 de Març, 2003.
COPI, Madrid: 17 març, 2003
Ràdio Sant Esteve Sesr ovir es: 25 març.De 1819 hores.
Catalunya Cultur a: 7 de maig, 2003. De 1213 hores.
Ràdio Nacional d' Espanya, R 4. 13 octubre, 2003
Ràdio Castelldefels : 11 nov. 2003
Ràdio Rubí : 2 març, 2004
Ràdio País Basc : 25 d'abril, 2004. Musicoterapia per a la gent gran.
TV 25 : L´Hospitalet. Gravada el 3 desembre, 2002. Entrevistador : Pere *Ribas. (S. Poch)
TV 3 : Programa “Entre línies “. 8 desembre, 2003. Reportatge sobre la Síndrome de
Williams i la Musicoterapia. (N. Escudé).
TVE 2: Catalunya. Telediari migdia. Tema: La Musicoteràpia com ajut a les víctimes de
de l´onze de setembre a Nova York i la seva possible aplicació amb les víctimes de
Madrid, del 11 de març, 2004.. Es van mostrar fragments del vídeo : “ Using Music
Therapy in response to crisi and trauma”. Es va gravar en una Äula d'UB, amb els
alumnes dels dos Màsters de Musicoterapia. 18 abril, 2004..(S. Poch)
TVE 1: Telediari del migdia: Igual temàtica i contingut. 26 abril, 2004.(S. *Poch).
TV 25: L´Hospitalet : Programa de Notícies nit. Aspectes formatius i terapèutics de la
Musicoterapia (N. Escudé): 30 abril, 2004.

* Portals d'internet
*VIA SALUS: Portal de Salut. Barcelona. Xat sobre “Musicoterapia” (S. Poch).
Periodista: Susana Domingo. 1 hora. 5 febrer, 2002. www.viasalus.com

*FONDOTEMA: LES MEVES DADES MEDICOS: En “LaBotica”:
http://www.misdatosmedicos.com
“Musicoterapia. Introducció”, per S. Poch , des del 28 de març, 2002 i
“ Musicoterapia, l'art de la música” per S. Poch, des de 5 abril 2002.
Medicinatv.com : buscar : Musicoterapia: (S. Poch)
“ Què és la musicoterapia “.
“ Aplicacions de la musicoterapia “
“ Com elegir la música? “
“ Treball individual i en grup “
“ Davant un cas de depressió “ (1)
“ Davant un cas de depressió “ (2)
LA REVISTA DE LA SALUT ONLINE www.infosalud.com. Musicoterapia.
Per S. Poch . “ Musicoterapia, la gran desconeguda”

13) Agenda :
6º Congr és Eur opeu de Musicoter apia. Finlandia. Juny 1620, 2004.Universitat de
Jyväskylä. emtc@tavicon.fi
11º Congr és Mundial de Musicoter apia. Austràlia : 1923 de juliol, 2005.
Brisbane. Es poden enviar ja propostes d'intervenció. www.musictherapy2005.com
Congr és Nacional de Música i Medicina. Universitat d'Alcalá. 46 de juny, 2004.
www.musicaymedicina.com . Tel. 918797430.
Musicoter apia i Psicodr ama. Pel prof. Joseph J. Moreno. Madrid, 29 i 30 de maig,
2004.
Organitza Escola de Musicoterapeutas de Madrid. secretària@mussitant.org .
Tel. 913592156
14) Articles per a la Revista Espanyola de Musicoter apia:
Des d'ara sol∙licitem articles per a ser publicats en la revista, Han d’ajustarse a les
Normes de Publicació que figuren en l'última pàgina de cada nombre de la
REMT.
15) Assemblea Gener al de Socis
En breu se celebrarà una Assemblea General de Socis. Se'ls informarà.
Finalment, desitjo pregarlos a qui disposin de temps, la seva col∙laboració en les tasques
d'aquesta Associació. Una associació és sempre, obra de molts.

Per a tots Vostès els meus més cordials salutacions i agraïment per pertànyer a aquesta
Associació, en nom de la Junta Directiva i en el meu propi,

St. Esteve Sesrovires, 1 de maig, 2004.

Dra. Serafina Poch i Blasco, RMT., MTR.
President

