
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS

AL  PLE  DEL 28  DE  DESEMBRE  DEL 2017  PER  IMPLANTAR  A REUS  ESTUDIS

SUPERIORS RELACIONATS AMB L’ESCENOGRAFIA TEATRAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys, les àrees de Cultura i Projecció de Ciutat de l’Ajuntament han centrat

gran part dels seus esforços en convertir Reus en una capital del teatre, el circ i les arts

escèniques a nivell estatal. Per això, s’han dut a terme projectes com els festivals Trapezi,

de circ, i Cos, de moviment i teatre gestual; s’ha invertit en formació circense amb el Giny,

ara en suspens; i  es treballa per dinamitzar els teatres de la nostra ciutat, sobretot el

Bartrina i el Fortuny que, no ho oblidem, durant molts anys va ser el segon més important

de Catalunya per darrera del Liceu de Barcelona.

L’àmbit de les arts escèniques és i ha de seguir sent un pol d’atracció de visitants i turistes

a Reus,  així  com un dels  pilars  de  les  polítiques culturals  del  nostre  consistori,  amb

l’objectiu de posar a disposició dels reusencs aquesta oferta cultural de qualitat. 

Per això, i per potenciar encara més aquest sector, des de Ciutadans considerem que és

bàsic complementar aquesta oferta lúdica i cultural amb formació reglada. Fa uns anys ja

es va oferir a l’institut Gabriel Ferrater el batxillerat d’Arts del Circ i del Gest, que no va

prosperar  por  falta  de  demanda.  Però  fins  ara  ningú  ha  posat  damunt  la  taula  la

possibilitat de portar a Reus estudis oficials relacionats amb l’escenografia teatral i d’arts

escèniques, un sector que creiem que pot contribuir a la promoció cultural de la nostra

ciutat alhora que a la generació d’ocupació. 

Un municipi com el nostre, que compta amb tres teatres i que celebra diversos festivals

d’arts  escèniques al  llarg de l’any,  hauria de poder oferir  estudis superiors per formar

futurs dissenyadors i constructors d’escenografies, tramoistes i il·luminadors d’escena. A

més, els estudiants podrien realitzar pràctiques als teatres i festivals de Reus. 

El Ministeri d’Educació ja ofereix un grau superior centrat en el disseny i la construcció

d’escenografies,  la  producció  d’estructures  i  maquinària  escènica,  el  muntatge  de

decorats, la producció d’utillatge, l’ambientació d’espectacles, etc., que ofereix nombroses



sortides professionals. Per ara, aquest grau només pot cursar-se a tres instituts d’Alacant,

Burriana (Castelló) i València.

Actualment,  per  obtenir  una  titulació  en  aquest  sector  a  Catalunya,  pot  cursar-se  un

màster en Disseny d’Interiors però només s’ofereix per part de centres privats i tenen un

elevat cost (uns 9.500 euros, matrícula a banda). A nivell municipal, i referent a aquest

sector,  Mas  Carandell  solament  ofereix  un  curs  de  Direcció  d’Art  per  a  produccions

audiovisuals, curs de 120 hores, que es realitza online i que òbviament és insuficient per a

l’objectiu que ens ocupa. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar el següent 

ACORD:

Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal que s’implanti a Reus un

grau superior en Construcció d’Escenografies.

  

Reus, 19 de desembre del 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


