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RELAT DEL CONTINGUT I DE LES APORTACIONS DE LA TERTÚLIA DE 
20 DE MAIG DE 2019 

 
“Què ens aporta una intensa vivència musical”   

Ponent: Sra. Gemma Navarra. 

 
 

La Sra. Gemma Navarro, directora de l’Escola Fusió Música i Dansa de la 
nostra ciutat, des de ben jove, com ella ens diu, ha dinamitzat una profunda 
vivència musical vers qualsevol persona, petita o gran que tingui inquietuds 
musicals, per apropar-la al món que ofereix la comunicació humana, i és per 
això que el seu objectiu màxim durant la seva trajectòria professional ha estat 
que els alumnes de l’escola Fusió assoleixin una educació creativa encarada a 
fruir amb els altres, a gaudir plenament de l’expressió artística de la música i la 
dansa al costat dels altres.  
 
Després d’explicar objectius generals del Centre i vinculacions amb activitats 
municipals, la Gemma Navarra centra la seva exposició en els beneficis que té 
la pràctica de la música i la dansa en el desenvolupament d’aspectes cognitius 
, afectius i relacionals en els infants , joves i adults. Ens parla d’experiències i 
estudis contrastats realitzats per la Universitat de Harvard i la Universitat de 
California que han comprovat que la pràctica d’instruments musicals, sigui 
piano, violí, contrabaix o qualsevol altre, fa que els dos hemisferis cerebrals 
facin noves connexions, la qual cosa facilita un major rendiment tant en 
concentració com en memòria i aprenentatge. 
 
També exposa estudis realitzats per la Universitat de Granada sobre la música 
i la prevenció de problemes cerebrals i cognitius associats a 
l’envelliment. La pràctica musical pot millorar habilitats cognitives : millora la 
velocitat de processar informació, més eficiència a l’hora de percebre i 
respondre als estímuls extens i afavoreix la realització d’operacions mentals, 
així com la millora de la  capacitat de control de la persona per regular aspectes 
com la conducta o l’atenció. 
 
I per últim, la ponent va argumentar que la música no només afavoreix les 
diferents capacitats cognitives, afectives i sensorials sinó que també és 
facilitadora de beneficis físics. Posant d’exemple el cant; cantar exercita el cor, 
quan cantem controlem la respiració fent-la més profunda i pausada i 
conseqüentment s’augmenta la capacitat pulmonar. Al cantar alliberem 
serotonina i dopamina, hormones que redueixen l’ansietat i l’estrès i obliga a 
mantenir l’abdomen tens i l’esquena correctament redreçada, augmentant el to 
muscular i millorant la postura corporal. 
 
Després de diverses aportacions i comentaris dels tertulians sobre el què ens 
aporta la vivència musical i explicar-ne experiències i després , també, del cafè, 
la infusió i les pastes, agraírem a la Sra. Navarra la seva interessant ponència i 
la seva col·laboració amb l’Aula. 
 


