PRIMERS FRUITS DEL PROJECTE "APROPA'T"
• Un projecte interdisciplinar del Centre d’Art la Panera, l’Orfeó Lleidatà i Sant
Joan de Déu amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.
• Música i video art al servei de la integració social amb l’artista Francesc Ruiz.
Una trentena de persones participen al projecte Apropa’t, que el passat mes de març
va iniciar conjuntament el Centre d’Art la Panera, l’Orfeó Lleidatà i el Centre
Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles, i que compta amb el suport de l’Obra
Social “la Caixa”.
Participen al projecte persones d’edats i perfils molt diversos. Així, persones amb
discapacitat intel·lectual (amb diferents necessitats de suport) procedents del Centre
Assistencial Sant Joan de Déu comparteixen experiència amb adolescents de l’escola
de música de l’Orfeó Lleidatà.
L’objectiu de tots però, és el mateix: preparar un conjunt de viodeoclips de Karaoke,
amb la seva música i les seves imatges, que ells s’encarreguen d’elaborar de principi a
fi. De moment ja tenen enllestida la part musical. Ara iniciaran la segona fase: la de la
realització del vídeo. Tot el procés culminarà amb una festa karaoke on hi haurà una
mostra de tot el treball fet.
UN PROJECTE EXPERIMENTAL BASAT EN LA SUMA DE CAPACITATS
El projecte es basa en l’experimentació segons explica l’artista, Francesc Ruiz, el valor
per tant, es troba en el dia a dia, en el procés i en tot el que passa entre aquestes
persones, que interaccionen entre elles. Per això el que s’ha fet és “agrupar diferents
persones amb diferents perfils amb un objectiu comú i lúdic: fer una festa on es
mostrarà el fruit d’un treball en equip. En aquest treball cadascú aporta el que sap
fer: uns toquen instruments, altres canten, altres enregistren, etc. És la suma de
capacitats.”
TOTHOM FA MÚSICA DES DEL PRIMER DIA, TINGUIN EXPERIÈNCIA O NO
De fet, segons explica el coordinador musical del projecte, Víctor Ayuso: “el més
curiós és que des del primer dia, gairebé tothom va agafar un instrument. Des del
primer dia tothom canta o toca, tinguin coneixements musicals previs o no,
simplement perquè els encanta. Els hem donat indicacions bàsiques i els hem dit
toqueu, sou lliures”. Aquest fet ha permès que es creessin diferents “combos” o
agrupacions mixtes i ja podem escoltar com interpreten les cançons que cada grup va
triar prèviament.

+ INFO:

APROPA’T
PROJECTE DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
AMB PERSONES AMB I SENSE DISCAPACITAT PSÍQUICA
Es tracta d’un projecte interdisciplinar, amb persones d’entitats dels àmbits social,
cultural i educatiu com l’Orfeó Lleidatà, el Centre Assistencial Sant Joan de Déu i el
Centre d’Art La Panera, amb el suport de Fundació “la Caixa”.
TOTS PODEM SER ARTISTES
L'objectiu és crear un conjunt de videoclips de Karaoke, des dels arranjaments
musicals, enregistrament i edició de vídeo, a partir d'un treball conjunt entre persones
amb i sense discapacitat intel·lectual procedents del Centre Assistencial Sant Joan de
Déu i de l'Orfeó Lleidatà.
DIRECCIÓ ARTÍSTICA A CÀRREC DE FRANCESC RUIZ
La direcció és a càrrec de Francesc Ruiz, artista plàstic que treballa al voltant del còmic
i del que vàrem poder veure una exposició individual a la Panera al 2009. En el projecte
també hi col·labora el Servei educatiu del Centre d'Art la Panera i el Departament de
música moderna de l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà.

UN PROJECTE INNOVADOR
“APROPA’T” posa en valor l’art i la cultura com a eines d’inclusió social, i possibilita el
treball en xarxa entre tres entitats de referència a Lleida, d'àmbits tant diferents com
la cultura, l'educació i la inclusió social. D'altra banda, és un projecte intergeneracional
en el qual hi participen persones amb i sense discapacitat intel·lectual.
UN FINAL FESTIU
El projecte s’inicià el mes de març i es desenvoluparà en diverses fases entre octubre i
novembre i finalitzarà amb una gran FESTA KARAOKE oberta a tothom com a cloenda
del projecte.
DESCARREGUEU LES IMATGES: http://ves.cat/bbVB

IMATGES

