
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 3 DE

DESEMBRE DEL 2018 PER PROPORCIONAR LOCALS D'ASSAIG A LES BANDES DE

CORNETES I TAMBORS DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Aquest 2018 Reus és "Ciutat de la Música". L'equip de govern va decidir celebrar aquest

esdeveniment al llarg d'enguany, amb el principal objectiu de "posar en valor l'activitat

musical que es fa a Reus, al Camp de Tarragona i a tot el país", tal com s'explica a la

pàgina web oficial d'aquest esdeveniment. 

"Reus Ciutat de la Música" és un projecte que pretén portar la música a qualsevol lloc de

la ciutat i apropar els diferents estils i propostes a tot tipus de públics. Des de Ciutadans,

compartim aquesta voluntat i defensem que la música és un valor i un actiu cultural que

ha de potenciar-se i revaloritzar-se.

Paradoxalment, Ciutadans ha tingut coneixement que, tot i la gran celebració al voltant de

la música que s'està duent a terme enguany, hi ha un sector del teixit musical de la nostra

ciutat que porta anys i anys patint d'unes mancances que sembla que l'equip de govern no

ha volgut o no ha tingut interès en solucionar. Estem parlant de les diferents bandes de

cornetes i tambors de Reus, que no disposen d'un espai cobert i tancat per poder assajar.

Els  regidors  de  Ciutadans  hem pogut  parlar  amb representants  i  membres  d'algunes

d'aquestes bandes de música, que ens han explicat que porten tota la vida assajant a la

intempèrie, algunes en solars de diferents zones i polígons de Reus, altres en patis de

centres cívics, ja que aquestes entitats no poden costejar el preu d'un local. Segons han

manifestat, en moltes ocasions han de suspendre els assajos a causa del fred o la pluja, i

les bandes que assagen en solars ni tan sols disposen de serveis com l'electricitat, aigua

o lavabos. 

Per això, es veuen obligats a assajar en unes condicions molt precàries, sobretot si tenim

en compte que molts  dels  components  d'aquestes  bandes són nens.  A més,  algunes

d'aquestes entitats tampoc tenen cap local o espai on poder guardar de forma segura els

seus instruments musicals i altre material relacionat amb la seva activitat.



Si volem que Reus sigui una gran "Ciutat de la Música" aquest 2018, comencem per

tractar dignament als músics de les bandes de cornetes i tambors de la nostra ciutat. Per

posar  en valor  la  música de Reus,  sembla paradoxal  programar mil  i  una actuacions

musicals en un projecte que compta amb un pressupost d'uns 350.000 euros, i després

mirar cap a una altra banda quan es tracta dels problemes de les bandes que porten

dècades tocant i assajant a Reus en unes condicions lamentables. 

Amb això, correm el risc que persones amb talent que exerceixen la seva activitat musical

a la nostra ciutat, marxin a altres municipis on els seus consistoris sí els ofereixin unes

condiciones dignes per poder assajar i tocar.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Que l'equip de govern de Reus es reuneixi amb representants de les diferents

bandes  de  cornetes  i  tambors  de  la  ciutat  per  conèixer  de  primera  mà  les  seves

necessitats i reivindicacions. 

Segon.  Que l'Ajuntament  de  Reus proporcioni,  en  la  mesura  de  les  possibilitats  i  la

disponibilitat, els locals adequats perquè les bandes de cornetes i tambors de Reus que

assagen a la intempèrie hi puguin realitzar els seus assajos, i perquè les bandes que així

ho  necessitin  puguin  guardar  de  forma  segura  els  seus  instruments  musicals  i  altre

material relacionat amb la seva activitat.

Reus, 3 de desembre del 2018
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