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“La teva ciutat s'emplena de pianos” arriba a Madrid amb 10 pianos de cua  

 

La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, i el Concurs Internacional de Música Maria Canals fan a 
Madrid l'última parada de l'any de la iniciativa destacada "La teva ciutat s'omple de pianos", un projecte que 
ha omplert de música els carrers de ciutats tan especials com ara Lleó, Granada i Barcelona. El dijous, 24 
d'octubre, Madrid s'omplirà de música amb 10 pianos, que es repartiran a dues ubicacions importants de la 
capital: el barri de Salamanca i el Barri de les Lletres.  
 
"La teva ciutat s'emplena de pianos" vol sorprendre els madrilenys amb noves ubicacions especials per a tots 
els ciutadans i visitants, que es convertiran en autèntics escenaris de música a l'aire lliure per gaudir de la 
música i del piano durant jornades inigualables. Gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Comerciants 
Barrio de las Letras, alguns indrets emblemàtics com la plaça de Santa Ana, el carrer Alameda o la plaça 
Huertas acolliran per primera vegada les notes d'aquesta iniciativa, que ha rebut l'afecte de la capital durant 
més de 5 anys a ubicacions privilegiades com ara la plaça d'Independencia, el Museu Arqueològic Nacional i 
la plaça de Colón. 
 
Des de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda, vianants, visitants, curiosos, músics professionals i estudiants 
de conservatori podran reunir-se en aquests 10 pianos per descobrir de ben a prop "La teva ciutat s'omple 
de pianos" i les joies musicals que fan realitat aquesta iniciativa. En aquest sentit, cal destacar dos pianos de 
gran cua, uns instruments que habitualment només es poden trobar als grans auditoris. Aquests instruments 
són un Bösendorfer Imperial i un Yamaha CFIII, i la resta de pianos de cua són Yamaha C7 (tres quarts de cua) 
i C3 (mitja cua). 
 
Les ubicacions dels 10 pianos a Madrid són: 
 
Barri de les Lletres: 
1. Plaça de Santa Ana, davant del Teatre Español 
2. Plaça de Santa Ana, davant de l'Hotel ME 
3. Carrer Alameda, 15 
4. Plaça Huertas (carrer Huertas, 74) 
5. Carrer Moratín amb Santa María 
 
Barri de Salamanca: 
6. Plaça d'Independencia 
7. Museu Arqueològic 
8. Plaça de Colón 
9. Carrer Serrano amb carrer Ayala 
10. Museu Lázaro Galdiano 
 
 
 
 

Data: 22 d'octubre de 2019 
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Els millors moments de la jornada es podran compartir a les xarxes socials a través de fotografies, vídeos i 
missatges amb l'etiqueta #PianosMadrid. 
 
El projecte “La teva ciutat s'emplena de pianos” té com a objectiu promoure la divulgació i la pràctica 
universal de la música a través de la participació ciutadana. Es tracta d'una de les activitats més destacades 
que organitzen de manera conjunta la Fundació Jesús Serra i el Concurs Maria Canals per apropar la música 
a la població de tota la geografia espanyola. 
 
"Madrid sempre ha estat una parada important per a 'La teva ciutat s'emplena de pianos'. Per això, aquest 
any hem volgut sorprendre i agrair els madrilenys i madrilenyes la bona acollida a la iniciativa amb més 
ubicacions que apropen la música al cor de la ciutat. El fet de tenir indrets tan importants de la capital, com 
ara la plaça de Santa Ana i la plaça Huertas, fa que la iniciativa sigui més emblemàtica i esperem que es recordi 
i es pugui repetir durant molts més anys", afirma el director de la Fundació Jesús Serra, Ignacio Gallardo-
Bravo. Per part seva, Jordi Vivancos, director del Concurs Maria Canals, recalca la importància d'aquest 
projecte, a través del qual "aconseguim acostar la música i el piano a tota la societat i, a més, podem donar 
a conèixer i fomentar la participació dels millors talents del país amb el prestigiós Concurs Internacional de 
Música Maria Canals".   
 
L'estreta col·laboració entre la Fundació Jesús Serra i el Concurs Maria Canals ha permès presentar aquesta 
activitat cultural a diverses capitals com Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cadis, Màlaga, Salamanca, Toledo, 
Santiago de Compostel·la, València, Lleó i Granada. 
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