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“Em toca!”, el projecte social que acosta la música a nens  
de Barcelona, Madrid i Sevilla  

La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, i el 
Concurs Internacional Maria Canals han lliurat, durant el 
mes de juny, els diplomes del projecte social “Em toca!”, que 
un any més s'ha desenvolupat als barris de Verneda i 
Meridiana (Barcelona), Usera (Madrid) i Macarena (Sevilla). 
El curs s'ha pogut acabar malgrat les circumstàncies de 
confinament provocades per la pandèmia de la COVID-19. 
Professors i alumnes han fet un gran esforç per seguir-se 
formant en una de les seves passions, el piano.  

Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la pràctica 
musical entre infants de sis i set anys preservant el principi 
d'igualtat d'oportunitats. La música és universal i, 
mitjançant aquest projecte, es pretén reafirmar que la 
música no té en compte barreres culturals, econòmiques i 
socials. 

Amb el projecte “Em toca!”, la Fundació Jesús Serra i el 
Concurs Internacional Maria Canals bequen infants de 
cadascuna de les classes de primer i segon de primària de 
les escoles participants. Els alumnes que passen a formar 
part de la iniciativa reben una classe setmanal de piano a 
les seves escoles. Des del mes de març tots els alumnes que 
han tingut l'oportunitat de fer-ho han continuat amb 

aquestes classes de manera telemàtica.  

La iniciativa es posa en marxa al principi del curs escolar, moment en què es col·loca un piano de cua en 
llocs transitats dels districtes esmentats, a fi de promoure que les escoles públiques els visitin amb les 
classes de primer curs de primària per conèixer, escoltar i, sobretot, tocar aquest instrument, i d'aquesta 
manera s'acosta la cultura als nens. Entre els alumnes de primer de primària dels centres interessats se 
seleccionen, de manera coordinada amb els centres escolars, els qui rebran classes de piano durant tot el 
curs. 

La col·laboració entre la Fundació Jesús Serra i el Concurs Internacional de Música Maria Canals inclou 
proporcionar els instruments per a les classes quan calgui, així com els professors encarregats de les 
sessions divulgatives i de les classes als estudiants de piano. 

Data:  2 de juliol de 2020 
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Aquest programa va iniciar el seu projecte pilot als barris de la Verneda-la Pau i de Ciutat Meridiana el 2015 
amb beques per a 18 nens. Després de cinc anys, aquesta xifra ha anat creixent de manera destacada fins a 
arribar als 110 estudiants que han rebut classes de piano durant el curs escolar 2019-20. De les 12 escoles 
que van participar en el projecte pilot s'ha passat a 19 centres. 

Programa “Em toca!” del curs escolar 2019-20 

Ciutat 
Meridiana 
(Barcelona)

La Verneda 
(Barcelona)

Usera  
(Madrid)

La Macarena 
(Sevilla)

Total

Nens 17 19 46 28 110 
Escoles 5 5 6 6 22 


