
  
 

 

El Festival Musica’t estrenarà a Abrera el seu primer cicle de concerts 

gràcies a un acord entre la Fundació Persona, Societat i Cultura i 

l’Ajuntament. 

• L’objectiu del projecte Musica’t és crear un Festival de Nous Públics que acosti la 

música de qualitat i en directe a la gent dels municipis petits que no disposen de prou 

recursos per ser-ne consumidors  

 

• El conveni, signat entre l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la presidenta de la 

Fundació, Carmen Valle, proposa un primer cicle de sis concerts en espais públics 

d’Abrera de repertoris atractius i diferents estils musicals com l’orquestra clàssica o el 

jazz. 

 

Abrera, 20 de setembre de 2017.- Aquest dimecres s’ha signat un conveni entre la Fundació 

Persona, Societat Cultura i l’Ajuntament d’Abrera per a què la localitat sigui la primera en 

estrenar el Festival Musica’t.  

L’objectiu del projecte és la creació d’un Festival de Nous Públics per acostar la música en 

directe de qualitat als habitants de petits i mitjans municipis que no disposen de prou recursos 

per a una programació musical.   

D’aquesta manera, Musica’t pretén que un bé cultural com la música en directe estigui a 

l’abast de tothom, sobretot, d’aquells públics que habitualment no en són consumidors. 

L’objectiu de la Fundació Persona, Societat, i Cultura al impulsar el Festival Musica’t, és 

precisament que la música en directe i de qualitat deixi d’estar lligada únicament a ambients 

elitistes. 

El municipi d’Abrera és el primer en acollir aquesta proposta ideada per la Fundació i celebrarà 

de la mà de l’Ajuntament un cicle de sis concerts al aire lliure. La proposta musical comptarà 

amb repertoris atractius de diferents intèrprets i estils musicals com l’orquestra clàssica o el 

jazz. 

 

 
Sobre la Fundació Persona, Societat i Cultura 
La Fundació Persona, Societat i Cultura és una organització sense afany de lucre, amb la missió de desenvolupar 
actuacions adreçades a la promoció de la salut, la qualitat de vida i el benestar social de les persones al llarg de les 
diverses etapes del cicle vital, i a impulsar la música i altres formes d’expressió cultural com a vehicle de 
desenvolupament i integració social. Els valors del Respecte, la Transparència, la Sostenibilitat, la Cooperació i 
l’Empatia són el motor que mouen la Fundació per actuar en les seves quatre àrees d’intervenció; Psicosocial, 
Formació, Sociocultural i Estudis i publicacions.  


