
      

PIANOS PER A TOTHOM. Projecte de difusió musical comunitària 

 

Què és? 

‘Pianos per a tothom’ és un projecte del Museu de la Música de Barcelona i l’Institut de Cultura 

de Barcelona. 

El Museu rep regularment oferiments de donació de pianos en bon estat. Sovint el Museu no 

se’n pot fer càrrec perquè no compleixen els criteris d’entrada a la col·lecció. D’altra banda, 

moltes entitats socials treballen amb activitats musicals però es veuen limitades per la manca 

de pressupost per a instruments.  

L’objectiu del projecte és que aquests pianos segueixin en funcionament i prestin un servei a la 

ciutadania a través d’entitats socials que els posin a disposició dels seus usuaris. 

Qui hi pot participar? 

Qualsevol persona que tingui un piano en bon estat pot ser donant. 

Hi poden participar entitats socials, culturals, cíviques o educatives que treballin la música com 

a activitat amb els usuaris.  

Està previst moure 6 pianos cada any a la ciutat de Barcelona i rodalies. 

Com funciona? 

Per participar-hi cal omplir el formulari que trobareu al web del Museu. 

Les peticions per part de les entitats s’atenen amb el següent ordre de prioritat: 

1) Sector social: residències de gent gran, centres d’atenció a discapacitats, centres 

d’acollida, suport a malalts o drogodependències, atenció a persones sense llar, etc. 

2) Sector cultural: ateneus, agrupacions corals, centres cívics, biblioteques. 

3) Altres. 

El Museu de la Música valora les ofertes i assigna els pianos en funció del tipus de piano i les 

necessitats de l’entitat. El trasllat i la posada a punt del piano van a càrrec del Museu.  

L’entitat rep el piano sense cap cost inicial, però s’ha de fer càrrec de totes les despeses que 

generi el manteniment de l’instrument a mig i llarg termini (afinacions, trasllats, reparacions). 

El donant i l’entitat signen un document de donació que proporciona el Museu. 

 

 

Barcelona, 11 d’abril de 2019. 

http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/pianos-per-a-tothom

