La Ciutat

La Ciutat

Un estudi fet a Santa Coloma demostra
l’eficàcia de la musicoteràpia per tractar l’ansietat

de la música i la manera en què aquesta afecta el cervell. Jauset ha publicat molts llibres
i és professor del Màster de musicoteràpia
de la Universitat de Barcelona i Doctor a la
Universitat Ramon Llull. “Vam pensar que si
ell ens ajudava a fer-lo, tindria molt més pes.
Nosaltres posàvem les dades i ell ens ajudava
a redactar-lo i a fer-ne difusió”.
La conclusió de l’estudi, per tant, és que el
nombre de sessions i les tècniques musicoterapeutes emprades han estat adequades per
facilitar la gestió de les dificultats emocionals
que presentaven els participants. Tot i això,
certs casos particulars de l’estudi, demostren
puntuacions finals més altes que les inicials
degut a la situació emocional puntual que patien aquells dies els afectats.
L’Anna afegeix que els costa trobar alguna
referència d’estudis similars a aquest: “Hi
ha molts estudis de persones amb càncer,
persones que les han d’operar, oncologia o
depressions, però ens costa trobar això que
hem fet nosaltres, perquè la musicoteràpia
no està tant estudiada dins del sentiment de
soledat, i és un sentiment molt comú que pot
patir qualsevol persona”.

Temps de Sons, espai musicoterapèutic a Santa Coloma
dirigit per l’especialista Anna G. Castells, ha realitzat un
estudi amb persones del poble, amb el que es demostra
l’eficàcia de la música davant l’ansietat i els sentiments
de soledat. Els resultats obtinguts han estat molt bons.
Per aquest motiu, hem volgut parlar amb la responsable
Anna G. Castells per conèixer millor com s’ha realitzat i
quina n’ha estat l’evolució.

Temps de Sons,
musicoteràpia a Santa Coloma
Temps de Sons és una activitat de musicoteràpia que
neix l’any 2015 a Santa Coloma amb la voluntat de donar
suport, a través de la música, a les persones que estan
vivint situacions difícils de gestionar: han patit una pèrdua, tenen depressió, problemes familiars…
El 2015 es va iniciar el projecte amb una primera edició,
el 2016 se’n van fer dues i aquest 2017 també n’ha tingut
dues. Les sessions es realitzen els dimarts a les 4 de la
tarda a la biblioteca de Santa Coloma. Temps de Sons
és una activitat que forma part de Benestar Social i en
la que hi participa DipSalut.
L’Anna ens explica que a través d’aquestes sessions
de musicoteràpia veu que les persones que hi acudeixen
aconsegueixen contactar amb les seves emocions i aprenen a gestionar-les, ja que considera que és important
connectar amb les emocions, viure-les i enfrontar-les. “Hi
ha persones a qui els costa més parlar i explicar què els
passa, i a través de la música tens un altre llenguatge”,
especifica Castells.

Un estudi amb bons resultats

Els efectes de la música s’han mostrat positius sobre les persones en moltes situacions
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A partir d’aquestes sessions de musicoteràpia i el bon
resultat obtingut, es va decidir realitzar l’estudi.
31 persones han estat avaluades al llarg d’aquests tres
anys. L’Anna ens comenta que molts d’aquests participants són derivats del CAP, vénen de la Regidoria d’Acció
Social o del Servei d’Informació i Atenció a les Dones. I
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L’objectiu de l’estudi

Alguns dels instruments utilitzats durant l’estudi fet a Santa Coloma

que, mitjançant les diferents tècniques de la
musicoteràpia, actives (improvisació instrumental, percussió corporal i cant) i receptives
(audició i relaxació), han demostrat que hi ha
hagut una millora en les seves situacions personals.
Els resultats que s’han mesurat amb les
conegudes escales de Soledat de la Universitat
de Califòrnia Los Angeles (UCLA) i d’Ansietat de

Hamilton (HAS) han estat molt positius i esperançadors. Aproximadament entre un 70% i un
75% va mostrar millores tant en l’ansietat com
en la soledat, la qual cosa es tradueix en una
millora del nivell de benestar dels participants.
La musicoterapeuta ens parla de la participació de Jordi A. Jauset en el projecte. I és que,
segons ens explica, Jauset és una eminència
en el món de la musicoteràpia, el coneixement

Com bé hem especificat, l’objectiu de Temps
de Sons és portar a terme aquesta activitat
musicoterapèutica amb la finalitat d’ajudar
a les persones amb problemes d’ansietat i
soledat, però l’Anna ens explica que després
d’haver realitzat aquest estudi tant beneficiós,
els agradaria presentar-lo en alguna revista
especialitzada i portar-lo al Congrés de Música
i Medicina que es fa el juny, a veure si els
accepten la proposta.
També s’està valorant la possibilitat d’ampliar la zona geogràfica i poder realitzar l’estudi a
altres municipis propers a Santa Coloma, com
ara Arbúcies o Sant Hilari.
Georgina Triadó
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