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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

La Junta de l'entitat durant el 2017 ha estat 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

Al  mes  de  juliol,  Miquel  Marchena  va  cursar  la  seva  baixa  com  a  vocal  i  va 
incorporar-se com a nova vocal de la Junta Marina Vendrell.

Els projectes de la BUMT

A banda de l’activitat musical de les seves formacions, la BUMT ha consolidat, al 
llarg del 2017, 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.



El 20è aniversari de la Banda Juvenil

L'any 2017 ha destacat a la nostra entitat per la celebració del 20è aniversari de la 
nostra  Banda  Juvenil.  És  una  efemèride  destacada  que,  com  explicarem  més 
endavant,  vam celebrar amb dos actes destacats.  Per una banda, el  concert  de 
primavera  que  vam celebrar  al  mes  de maig  i  en  el  que  vam comptar  amb la 
participació  del  pianista  i  compositor  Albert  Guinovart.  D'altra  banda,  durant  el 
concert de Santa Cecília, vam voler homenatjar els tres directors que, fins a 
dia  d'avui,  han  dirigit  la  Banda  Juvenil,  i  tots  tres  ens  van  acompanyar  dalt 
l'escenari. 

La tasca 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 al  2016 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.

A principis d'any es van presentar els  resultats obtinguts d'una enquesta 
enviada a tots els músics on es demanava la seva opinió  sobre temes artístics  
(repertori, formes d'assaig, punts forts i dèbils de la banda, etc). Després d'haver-les 
analitzat,  s'han  aplicat  canvis  progressivament  per  millorar  el  rendiment  de 
l'agrupació. Algunes d'aquestes mesures han sigut:

 Calendaris d'assaig detallats  amb les peces que es treballaran i  canvi  en 
l'horari dels parcials (divendres de 21h a 22:15h).

 Treball del protocol en cercavila i concert.
 Redefinició del rol del cap de corda, passant a ser una persona amb alta 

assistència i a poder ser d'alt nivell dintre la corda, la qual està en contacte 
freqüent  amb  el  director  per  tal  d'organitzar  rotacions  de  veus,  assajos 
parcials o altres comunicacions que es requereixin.  A més,  s'han realitzat 
reunions periòdiques amb els diversos caps de corda per debatre situacions 
del moment.

 Rotacions  de  veus:  per  cada  repertori  s'ha  pensat  una  distribució  de 
partitures, del tal  manera que les veus (primeres, segones i  terceres) van 
rotant. D'aquesta manera fomentem el companyerisme dins de cada corda i 
posem en valor el paper de tots els músics.

La tasca de l'àrea de comunicació

Després  d'haver  renovat  la  pàgina  web  al  2016,  durant  el  passat  2017  s'han 
consolidat les iniciatives de comunicació de la BUMT. S'ha posat en marxa l'edició 
d'un butlletí de notícies digital, adreçat a tots els socis i a qualsevol persona 
que vulgui conèixer una mica més la nostra entitat. Al llarg del 2017 s'han enviat dos 
butlletins als 265 subscriptors, que han tingut una taxa d'obertura del 47%.



També  cal  destacar  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 també 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  18  de  novembre  de  2017.  Hi  van  assistir  92  persones. 
L’endemà, també vam participar en la tradicional missa de Santa Cecília, a l’Ermita 
del Llorito, 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 2017.



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

Dissabte 4
Proves d'accés a la Banda Simfònica per a nous músics.

Divendres 17
Concert a l'església de Sant Francesc de Tarragona.

Actuacions durant el mes de MARÇ

Dijous 9
Concert de presentació del Cartell de Setmana Santa de Tarragona a l'església de 
Sant Francesc de Tarragona.

Actuacions durant el mes d'ABRIL

Divendres 7
Processó del Dolor a Bellpuig d’Urgell.

Dimecres 12
Processó de Dimecres Sant a Tarragona.



Divendres 14
Processó de Divendres Sant a Tarragona.

Diumenge 23
Participació en la diada de Sant Jordi, juntament amb la Nova Escola de la BUMT, a 
la Rambla Nova de Tarragona.

Actuacions durant el mes de JULIOL

Dissabte 8
Concert d'estiu al Teatre Tarragona “La BUMT... i Olé!”, amb la participació del grup 
de dansa Azales, de Tarragona.

Dissabte 29 i diumenge 30
Participació en el V Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga.



Actuacions durant el mes d'AGOST

Al mes d'agost teníem previst participar a la cercavila i processó de Sant Magí, a 
Tarragona. Però tots els actes de les festes van quedar suspesos a causa dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils.

Actuacions durant el mes de SETEMBRE

Dilluns 11
Actuació durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, a Tarragona.

Diumenge 17
Concert de Santa Tecla a la Plaça de la Pagesia, a Tarragona.

Divendres 22
Cercavila de Santa Tecla, a Tarragona.

Dissabte 23
Al  matí,  anada a l'Ofici  de Santa Tecla.  A la  tarda,  processó de Santa Tecla,  a 
Tarragona.



Actuacions durant el mes de NOVEMBRE

Divendres 17
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.



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. Durant el 2017, en 
vam celebrar el seu 20è aniversari.

Actuacions durant el mes d'ABRIL

Diumenge 9
Participació a la processó de Diumenge de Rams, a Tarragona.



Actuacions durant el mes de MAIG

Diumenge 28
Concert de Primavera, “Musicals amb Albert Guinovart”, en el que el pianista i 
compositor català Albert Guinovart ens va acompanyar com a pianista solista en la 
interpretació de Mar i Cel.

Actuacions durant el mes de SETEMBRE

Dissabte 9
Participació a la processó del Sagrat Cor, a Solivella.



Actuacions durant el mes de NOVEMBRE

Dissabte 11 i diumenge 12
Stage de Tardor a Cambrils. Jornades de convivència i assaig intensiu per preparar 
el concert de Santa Cecília. Els músics també van fer una petita festa per celebrar 
els 20 anys de la Banda Juvenil.

Divendres 17
Concert de Santa Cecília al Teatre Tarragona, amb la participació de la resta de 
formacions de la BUMT i la seva escola. La Banda Juvenil va estar dirigida pels tres 
directors que ha tingut al llarg de les seves dues dècades d'història: Alex Samsó, 
Jordi Masip i Carles Lorente. Tots tres van rebre una placa commemorativa de la 
seva tasca al capdavant de la formació musical. 



Actuacions durant el mes de DESEMBRE

Diumenge 17
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.


