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Quin era l’objectiu del projecte? 

Comprovar els beneficis que poden tenir cantar i tocar instruments en la recuperació 

del llenguatge i funcions motores en pacients que han tingut un ictus i estan a la fase 

crònica. Per investigar aquests aspectes, hem dissenyat dos assajos clínics que 

directament avaluaven l’impacte de l’aprenentatge musical en la rehabilitació de la 

destresa motora (amb 35 pacients) i l’impacte del cant en grup en la rehabilitació de la 

parla (amb 60 pacients). 

 

Què ha descobert? 

En conjunt, les troballes d’aquests dos assajos són pioneres, ja que utilitzen noves 

intervencions i propostes de millora per a la rehabilitació motora en pacients amb ictus 

basades en l’aprenentatge i pràctica musical, així com l’increment de comunicació i 



benestar psicològic de pacients amb afàsia (i dels seus cuidadors) quan s’involucren en 

practiques de cant (coral). Els dos assajos, a més, han incorporat nous aspectes que 

pretenien incrementar la motivació dels pacients, millorant l’adherència al tractament, 

incrementat amb la possibilitat d’entrenament amb APPs desenvolupades per practicar 

al  domicili (entrenament musical o cant), i incorporant aspectes recompensants a nivell 

social (com són les intervencions en grup) i en el disseny de les APPs. Un dels resultats 

més importants és el potencial de la música per canalitzar activitats terapèutiques que 

tinguin un significat psicològic i incrementin el lligam del pacient en la comunitat (per 

exemple, tocar música o cantar en una coral amb altres pacients) i que permeten 

millorar l’èxit de la teràpia a través de l’increment de la motivació dels pacients 

(involucrant també els sistemes de recompensa cerebrals) i potenciant la 

neuroplasticitat cerebral dels pacients que han tingut un ictus. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

La rehabilitació de l’ictus a la fase crònica no només busca millorar funcions motores, 

cognitives o de llenguatge, sinó promoure el benestar emocional dels pacients i la seva 

reintegració i participació en la comunitat, per evitar que hagi de tornar als hospitals. 

Aconseguint aquests objectius, la finalitat última és incrementar la qualitat de vida dels 

pacients i promoure el seu benestar físic, psicològic, emocional i social. Els dos estudis 

realitzats han demostrat els efectes positius dels nous tipus d’intervenció basada en 

l’entrenament musical i l’entrenament en el cant a l’hora d’assolir aquests objectius. 

Aquestes intervencions estaven dissenyades per promoure l’autonomia i motivació dels 

pacients, oferint sessions individuals per fer a casa amb una app (aplicació per a 

tauleta electrònica), i incrementar les relacions socials i la consegüent integració en la 

comunitat amb sessions grupals. D’aquesta manera, es buscava oferir als pacients que 

han tingut un ictus i ja no tenen més rehabilitació a l’hospital l’oportunitat de seguir 

exercitant les seves funcions motores i cognitives, així com de promoure les seves 

relacions socials. 


