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La iniciativa “La teva ciutat s'omple de pianos” inundarà de música la 
ciutat monumental de Càceres

La iniciativa de la Fundació Jesús Serra i el Concurs Maria Canals arriba a Càceres amb 8 pianos 
de cua el pròxim 20 de maig 

La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, i el Concurs Internacional de Música Maria 
Canals tornen a acostar la pràctica del piano a tota la població amb “La teva ciutat s'omple de 
pianos”. Aquesta iniciativa convertirà divendres vinent, 20 de maig, alguns dels racons més 
emblemàtics de la ciutat en autèntics escenaris de música a l'aire lliure gràcies a la instal·lació de 
vuit pianos de cua. Els pianos estaran situats en ubicacions icòniques de la ciutat amb l'objectiu de 
sorprendre tothom que s'acosti al centre històric i a altres punts del municipi. 

Així, la plaça Mayor, el Foro de los Balbos, la plaça de Las Claras, el carrer de San Pedro amb Donoso 
Cortés, la plaça de San Juan, la plaça de Santa María, la plaça de San Jorge i la plaça de Las Veletas 
seran les localitzacions on els vianants podran trobar els pianos i gaudir de tota mena de 
repertoris. 

Entre les 11 del matí i les 8 de la tarda, els pianos es posaran a disposició de músics professionals, 
estudiants de conservatori de música i dansa, alumnes d'escoles de música, nens i aficionats per 
convertir Càceres en un gran escenari de música en directe. Entre les joies musicals que hi haurà 
disponibles per tocar, destaquen dos pianos de gran cua, que habitualment només es troben als 
grans auditoris i que per un dia estaran a l'abast de tota la ciutadania. 

Els millors moments de la jornada es podran compartir a les xarxes socials mitjançant fotografies, 
vídeos i missatges amb l'etiqueta #PianosCaceres. 

El projecte “La teva ciutat s'omple de pianos” pretén promoure la divulgació i la pràctica universal 
de la música a través de la participació ciutadana. És una proposta que sorgeix de la Fundació 
Jesús Serra i el Concurs Maria Canals i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Càceres, 
el Conservatori Oficial de Música Hemanos Berzosa de Càceres, el Conservatori Professional de 
Dansa de Càceres, la Fundació de música i arts escèniques de Càceres (FEMAE) i la Banda 
Simfònica de la Diputació Provincial de Càceres. 

La regidora de Cultura, Fernanda Valdés, ha agraït a les persones organitzadores haver triat 
Càceres per formar part d'aquesta proposta. “Alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat es 
convertiran en autèntics escenaris de música a l'aire lliure amb aquesta proposta, amb la qual 
volem fer accessible la cultura i també fomentar la curiositat per la pràctica d'instruments. Gràcies 
a aquesta iniciativa, la gent de Càceres i totes les persones que ens visiten podran gaudir de l'art 
en un marc inigualable com és la nostra ciutat”, ha declarat. 
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Per part seva, el director de la Fundació Jesús Serra, Ignacio Gallardo-Bravo, destaca la ciutat com 
a escenari idoni per acollir la iniciativa: “Poder portar “La teva ciutat s'omple de pianos” a Càceres, 
ciutat reconeguda per la UNESCO com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat, és per a nosaltres una 
fita molt especial. És, sens dubte, l'enclavament perfecte per a la nostra iniciativa, on la gent de 
Càceres i els visitants podran gaudir d'una jornada única, en què unirem música, tradició i cultura 
i en què podran visitar els seus racons més emblemàtics amb una banda sonora singular”. 

En el mateix sentit, el director del Concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha recalcat la importància 
d'aquest projecte indicant que “és un orgull seguir oferint a la ciutadania una iniciativa tan bonica, 
amb la qual podem acostar la música i el piano a la societat, a més de donar a conèixer els millors 
talents del país i fomentar la participació en el prestigiós Concurs Internacional de Música Maria 
Canals”. 

L'estreta col·laboració entre la Fundació Jesús Serra i el Concurs Maria Canals ha permès portar 
aquesta activitat cultural a diverses ciutats de tot el territori, com Barcelona, Madrid, Bilbao, 
Sevilla, Cadis, Màlaga, Salamanca, Toledo, Santiago de Compostel·la, València, Lleó, Granada, Sant 
Sebastià o Saragossa. Després de Càceres, la iniciativa viatjarà a la ciutat de Santander el 10 de 
juny i a Madrid el 14 d'octubre. 


