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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per 
a la seua aprovació la següent

MOCIÓ
PER A LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ DE GRUPS DE MÚSICA LOCALS I LA 

CESSIÓ D’UN LOCAL D’ASSAIG

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La música és una de les manifestacions culturals més arrelades al País Valencià.

A Canals tenim la sort de comptar amb grans músics, grups, i dues escoles de 
música de reconegut prestigi. Tot i això, és per totes i tots coneguda la difícil situació 
amb què es troben molts músics i formacions a l'hora d’assajar. Les dificultats per 
trobar espais d’assaig que responguen a les seues necessitats i possibilitats 
(econòmiques, sonores, arquitectòniques, de localització, sense perill de robatoris...) 
són evidents. A més, en massa ocasions, no troben en l’administració una resposta 
que resolga la difícil situació en què es troben. La intenció d'aquesta proposta, és que 
el nostre Ajuntament potencie la música com a element de creació artística, tot oferint 
més facilitats i possibilitats als músics i formacions musicals del nostre poble.

La creació de l’Associació de Grups de Música Locals, permetria crear una xarxa 
d’interrelació entre els grups que fomentaria així el treball col·laboratiu i compartit, 
economitzar recursos, la dotació d’un major potencial a l’hora de defensar els seus 
propis interessos. L’associacionisme i el treball conjunt i compartit, permetria els 
nostres grups aconseguir una major visibilitat i un major potencial.

Per sort, la nostra població compta amb diferents espais municipals que, alhora, no 
estan utilitzats per a cap a tasca i que podrien ser utilitzats per les i els nostres joves 
com a espais de creació cultural. 
Entenem que, per exemple, les naus del polígon industrial Les Moles, algunes d’elles 
a hores d’ara sense ser utilitzades per a cap finalitat, podrien ser un bon espai. La 
seua ubicació, allunyades del nucli urbà, fan que no supose cap molèstia per a la 
resta de  veïns i veïnes de la nostra població.

Aquest espai, pel seu caràcter compartit i col·laboratiu podria crear una xarxa de 
relacions entre els grups i components que enriquiria el seu potencial i les seues 
capacitats.

Tot i això, pensem que, una volta aprovada la moció, i portat endavant el punt primer 
dels acords, l’equip de govern, en col·laboració amb la resta de grups polítics que 
formen el consistori, hauria de concertar una reunió amb els diferents grups inscrits 
en el registre per arribar a un acord que satisfera totes les parts i poder, així, iniciar 
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els procediments adequats per portar endavant la resta dels acords de la proposta.

ACORDS

Així, els acords que inclou la moció proposada per Reiniciem Canals seran:
1. L’Ajuntament de Canals crearà un cens de grups de música locals. L’Ajuntament 

de Canals obrirà un procés de registre dels grups de música de qualsevol gènere, 
tot promocionant la inscripció d’aquests en el mateix i fent-ne l’oportuna difusió a 
través de tots els mitjans de què dispose.

2. L’Ajuntament de Canals iniciarà els procediments oportuns per redactar i aprovar 
un reglament de cessió i ús temporal i gratuït de determinades dependències 
municipals com a locals d’assaig per als grups locals.

3. En aquest reglament de cessió i ús dels locals d’assaig es farà constar una 
clàusula que especifique, una contraprestació a aquesta cessió d’ús de les 
dependències municipals, per a aquells grups que facen ús d’aquestes. Aquestes 
contraprestacions no seran econòmiques, sinó que es remetran a que aquests 
grups cobrisquen espais musicals al nostre poble.

4. L’Ajuntament de Canals fomentarà la creació d’una Associació de Grups de 
Música de Canals, formada per persones representants dels grups registrats en el 
cens de grups locals i que serà qui s’encarregarà de la gestió i organització de 
l’espai cedit. A més, serà aquesta associació qui servirà d’intermediària entre 
l’Ajuntament i els grups locals per tal d’organitzar els actes que els grups hauran 
de cobrir com a contraprestació a la cessió.

5. L’Ajuntament de Canals realitzarà una campanya de difusió d’aquesta iniciativa 
entre la societat civil com associacions de veïns, centre educatius i associacions i 
entitats culturals, a través de tots els mitjans de què disposa.

A Canals a 2 de maig de 2016.

Vicent Tornero
Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals






