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Qui som?
La inquietud musical i esperit renovador de joves músics tarragonins van fer que a
l’any 1993 fundessin la Banda Unió Musical de Tarragona. La intenció era clara,
constituir el punt de trobada d’aquells músics amb interès per a la música de banda
que compartien el mateix objectiu: oferir a la ciutat de Tarragona sonoritats musicals
renovades amb la màxima qualitat interpretativa.
Amb aquest senzill, però alhora complicat, punt de partida, va començar l’intens
recorregut de la Banda Unió Musical de Tarragona, la BUMT, o la Banda, tal com se la
coneix popularment.
L'entitat compta, actualment, amb dues formacions musicals: la Banda Simfònica Unió
Musical de Tarragona, i la Banda Juvenil.

La Junta Directiva
Durant l’any 2016 es van convocar eleccions a la Junta Directiva de l’entitat. En
l’assemblea general ordinària del 9 d’abril es va ratificar la nova junta, ja que només es
va presentar una única candidatura a les eleccions. Així doncs, la Junta actual està
formada pels següents socis:
Josep Maria Tarrats, President
Joan Boada, Vicepresident
Mireia Valls, Secretària
Francesc Ferrús, Tresorer
Miquel Marchena, Vocal
Beatriz Marín, Vocal
Alba Porta, Vocal

Nous projectes de la BUMT
A banda de l’activitat musical de les seves formacions, la BUMT ha engegat, al llarg del
2016, nous projectes i iniciatives, tant socials com musicals. L’objectiu de l’entitat és
promoure la música de banda però, al mateix temps, volem donar-nos a conèixer en el
nostre entorn més proper. També impulsem iniciatives socials que ens permetin
disposar d’espais de convivència entre els músics i socis de l’entitat.
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Creació de l’àrea artística
Darrerament, s’havia detectat la necessitat de millorar la vessant artística de la Banda
Simfònica de la BUMT. És per això que es va crear una nova comissió de treball dins de
la banda amb l’objectiu d’oferir, a mitjà i llarg termini, un projecte musical interessant i
engrescador tant per als músics que formen actualment la banda com pels potencials
músics que s’hi poden sumar. Un dels primers punts que ha treballat aquesta nova àrea
artística al llarg del 2016 ha estat l’estudi i detecció d’algunes mancances de la banda.
Després d’haver escoltat l’opinió dels músics de la Banda Simfònica, a través
d’enquestes i reunions de grup, es van acordar un seguit de noves propostes de millora
que s’implementaran al llarg del 2017 i que han de permetre aconseguir un millor
treball musical durant els assajos i una major implicació dels músics.
Nova pàgina web i butlletí de notícies
L’any 2016 s’ha consolidat un projecte comunicatiu per a l’entitat. A finals de juliol es
va posar en marxa la nova web de l’entitat, www.bumt.cat, amb un disseny renovat,
modern i adaptat a les necessitats actuals de la BUMT. La web, desenvolupada per
Explay.es, és un nou canal de comunicació, una finestra al món que permet donar a
conèixer tota l’activitat que realitza l’entitat.
En la mateixa línia, es va crear una comissió per promoure la creació d’un butlletí de
notícies digital, adreçat a tots els socis i a qualsevol persona que vulgui conèixer una
mica més la nostra entitat. La comissió va començar a treballar per poder enviar el nou
butlletí a principis de l’any 2017.
En la vessant comunicativa cal destacar també l’aposta per les xarxes socials, en les
que hem incrementat la nostra presència. Això ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels delegats de la Banda Simfònica, que s’han implicat en aquesta tasca.
La festivitat de Santa Cecília
Un any més, la nostra entitat ha celebrat la festivitat de Santa Cecília, patrona dels
músics, amb diferents activitats. A banda del tradicional concert que s’ofereix en honor
a la nostra patrona, també vam organitzar un sopar de germanor entre tots els músics i
amics de la BUMT. El sopar es va celebrar a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona, el dissabte
19 de novembre de 2016. Hi van assistir unes 90 persones. L’endemà, també vam
participar en la tradicional missa de Santa Cecília, a l’Església de Santa Clara, de
Tarragona.

L’activitat musical de la BUMT
A continuació, detallem l'activitat musical que les dues formacions de l’entitat han dut
a terme durant l'any 2016.
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Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona
La Banda Simfònica és el màxim exponent i tret identificatiu de la nostra entitat. Part
destacable de la seva activitat des realitza a la ciutat de Tarragona, però no tota. De
fet, un dels principals objectius de l’entitat és donar a conèixer la música de banda al
màxim de públic possible. Des del 2011, la dirigeix el mestre Oscar Miguel Losada.
Actuacions durant el mes de FEBRER
Divendres 12
Concert de presentació del Cartell de Setmana Santa de Tarragona a l'església de Sant
Agustí de Tarragona.
Actuacions durant el mes de MARÇ
Divendres 18
Processó del Dolor a Bellpuig d’Urgell.

Imatge de la Banda Simfònica a Bellpuig, abans d'iniciar la processó.
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Dimecres 23
Processó de Dimecres Sant a Tarragona.

Participació de la Banda durant la processó del Dolor de Dimecres Sant a Tarragona.

Divendres 25
Processó de Divendres Sant a Tarragona.
Actuacions durant el mes d'ABRIL
Diumenge 10
Cercavila i concert a la segona Fira de productes artesans i maquinària agrícola de
L'Albi (Lleida).

Imatge del concert de la BUMT a L'Albi.
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Dissabte 23
Participació en la diada de Sant Jordi, juntament amb la Nova Escola de la BUMT, a la
Rambla Nova de Tarragona.

A la parada de Sant Jordi es van oferir breus tastets musicals.

Actuacions durant el mes de MAIG
Diumenge 1
Concert de primavera al Teatre Tarragona. La Banda Simfònica va oferir l'espectacle
“Godzilla eats Tarragona. Una tarda de cinema amb la banda”.

Imatge del concert “Godzilla eats Tarragona”.
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Diumenge 8
Concert a L'Espluga de Francolí (Tarragona), juntament amb l'Orquestra Treu-li la pols
al teu instrument (TLP).

Fotografia conjunta amb els músics de l'Orquestra TLP.

Dissabte 14 i diumenge 15
Participació al 27è Festival Internacional de Musique de Cournonterral (França).

Imatge de la Banda Simfònica a Cournonterral.

Diumenge 29
Processó de Corpus Christi a Tarragona.
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Actuacions durant el mes de JUNY
Dissabte 4
Concert vermut amb motiu del dia de l'Associacionisme, a Tarragona. Concert conjunt
amb la BigBand BUMT.
Actuacions durant el mes de JULIOL
Dissabte 9
Concert al Festival d'Estiu de Tarragona "Xeic, que vénen los Quicos a Tarragona!".
Concert conjunt amb el grup de folklore ebrenc Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries al Teatre Tarragona.

Imatge del concert conjunt “Xeic, que vénen los Quicos!”

Dissabte 16
Participació a la processó del Carme, del barri del Serrallo, a Tarragona.
Actuacions durant el mes d'AGOST
Dijous 18
Cercavila de Sant Magí, a Tarragona.
Divendres 19
Processó de Sant Magí, a Tarragona.
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Actuacions durant el mes de SETEMBRE
Dilluns 5
Concert per la festa Major de Tortosa. Concert conjunt amb Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, a Tortosa.
Diumenge 11
Actuació durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, a Tarragona.
Diumenge 18
Concert de Santa Tecla a la Plaça de la Pagesia, a Tarragona.

Imatge del concert de Santa Tecla.

Dijous 22
Cercavila de Santa Tecla, a Tarragona.
Divendres 23
Al matí, anada a l'Ofici de Santa Tecla. A la tarda, processó de Santa Tecla, a Tarragona.
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Actuacions durant el mes d'OCTUBRE
Dissabte 1
Participació a la XXXV Trobada de Bandes, a Deltebre.

La Banda Simfònica, a la trobada de Bandes de Deltebre.

Actuacions durant el mes de NOVEMBRE
Dissabte 26
Concert de Santa Cecília al Teatre Tarragona, amb la participació de la resta de
formacions de la BUMT i la seva escola: Banda Infantil, Banda Juvenil i grup d'adults
BigBand BUMT. Durant el concert, també es va donar la benvinguda als nous músics de
la Banda Simfònica.

Concert de Santa Cecília al Teatre Tarragona.
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Banda Juvenil Unió Musical de Tarragona
La Banda Juvenil es va crear el 1997 dins la Unió Musical de Tarragona amb la voluntat
de formar els joves músics de la institució i d’altres centres educatius de la mateixa
localitat o rodalies. Està formada per uns 50 músics amb edats compreses entre els 10 i
25 anys, i des del 2009 la dirigeix Carles Lorente.
Actuacions durant el mes de MARÇ
Diumenge 20
Participació a la processó de Diumenge de Rams, a Tarragona.
Dissabte 26
Participació a la processó de Dissabte Sant, a Tarragona.
Actuacions durant el mes d'ABRIL
Dissabte 16
Concert a l'Escola Joan XXIII, al barri de Bonavista de Tarragona.

Imatge del concert a l'Escola Joan XXIII.

Actuacions durant el mes de JUNY
Diumenge 5
Concert conjunt amb la banda Clau de Vent de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a
l'Auditori de l'Hospitalet de l'Infant.
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Dilluns 20
Concert a l'Escola de Sant Salvador, al barri de Sant Salvador de Tarragona.
Dimecres 29
Participació a la processó de Sant Pere, al barri del Serrallo de Tarragona.
Actuacions durant el mes de SETEMBRE
Divendres 9
Participació a la processó del Sagrat Cor, a Solivella.

La Banda Juvenil a la processó de Solivella.

Actuacions durant el mes de NOVEMBRE
Dissabte 5 i diumenge 6
Stage de Tardor a Prades. Jornades de convivència i assaig intensiu per preparar el
concert de Santa Cecília.

La Banda Juvenil durant l'stage de tardor a Prades.
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Dissabte 26
Concert de Santa Cecília al Teatre Tarragona, amb la participació de la resta de
formacions de la BUMT i la seva escola: Banda Infantil, grup d'adults BigBand BUMT i
Banda Simfònica.

La Banda Juvenil al concert de Santa Cecília.

Actuacions durant el mes de DESEMBRE
Diumenge 18
Concert solidari a benefici de la Marató de TV3. Concert conjunt amb les formacions de
l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona.

