
    
 

GRUP MUNICIPAL D’ERC- AVANCEM 
 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem, 
d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de 
Funcionament del Ple, presenta al ple ordinari de febrer de 2016, la següent 

MOCIÓ 

PER LA CREACIÓ DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA 

MUNICIPAL A LLEIDA 
 
En moments en què sembla que en l’aplicació de polítiques es focalitzen en 

altres àmbits, l’educació i la cultura haurien eixos prioritaris en les polítiques 
municipals, entenent, a més que l’un i l’altre són eixos interrelacionats que 

es retroalimenten i ens asseguren un futur millor com a societat. En l’ideal 
espriuenc de societat “noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç”, la cultura 
ens porta a ser lliures, desperts i feliços. 

 
És comunament acceptada la idea que educació i cultura van de la mà, 

sobretot en els aprenentatges artístics. Tant és així, que és manifest que 
des del propi Ajuntament de la ciutat s’ha treballat en paral·lel l’acció 
cultural i el desenvolupament d’estudis artístics, com, a prova més recent, 

la implantació del Cicle Superior en Arts escèniques. Un salt qualitatiu 
respecte als ensenyaments teatrals.   

 
Atès que l’oferta municipal en formació musical se circumscriu al nivell mitjà 
i, per tant, queda com a assignatura pendent els estudis superiors de 

música, que permetin obtenir la titulació equivalent a Grau universitari. 
 

Atès s’ha fet pública diverses vegades la intenció de l’equip de govern de 
tirar endavant la creació a Lleida Conservatori Superior de Música per tal de 
fer oferta dels Estudis Superiors de Música, tal com el mateix Paer en Cap 

ho ha manifestat reiteradament. 
 

Atès que no només les instal·lacions municipals que acullen ’Escola de 
Música i el Conservatori Professional compleixen els requisis demanats en la 
legislació vigent, sinó que aquest espai que acull actualment aquests estudis 

musicals a l’Auditori Enric Granados no s’ocupa als matins i que la inversió 
per adequar els petits detalls necessaris per als requeriments d’un 

Conservatori Superior és mínima. 
 

Atès que Lleida té una llarga trajectòria, des de l’antic Conservatori 
municipal a l’actual, passant per les escoles com l’Orfeó Lleidatà, l’Escola 
del Sícoris i les més recents com l’Intèrpret o l’acadèmia de les Arts, a 

banda la secció de l’Ateneu Popular de Ponent i les nombroses escoles 
municipals del territori. i, per tant, hi ha  massa crítica suficient per fer el 

salt qualitatiu cap als estudis musicals de nivell superior. A banda que Lleida 
es troba en una situació privilegiada, ja que en una àrea de 120 km. Al 
voltat de la ciutat no hi ha cap Conservatori Superior, i això facilitaria la 

captació d’alumnat no només de Catalunya sinó també de la Franja i de 
l’Aragó. 
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Atès que, de ben segur, que aquesta és una aposta de ciutat que genera el 
consens en els grups polítics de l’Ajuntament de Lleida, si més no en els 

majoritaris, com demostra el fet que la passada legislatura ja va es va 
debatre al Ple al respecte i, com recullen les actes de plens de l’any 2013, 

es va arribar a anunciar per part de l’alcaldia que s’havia iniciat l’expedient i 
es preveia la seva presentació a finals del curs 2013/2014, per iniciar els 
estudis el curs següent, previsions que, per causes que desconeixem , no es 

van complir. 
 

Atès que, amb la creació i posada en funcionament del Conservatori 
Superior de Música de Lleida, seriem a més pioners en la creació del primer 
conservatori superior públic Catalunya. 

 
Atès que aquest any s’escau el centenari de la mort i cent cinquantè 

aniversari del naixement del compositor i pianista lleidatà Enric Granados, 
efemèrides important també per crear sinèrgies a l’entorn de la música i a 
més som ciutat educadora i, per això mateix, aquest curs seria una bona 

data per presentar l’expedient i poder iniciar els estudis el curs 2017/2018. 
 

Atès que la tramitació subsegüent a la presentació de la sol·licitud de 
creació del Conservatori Superior de Música de Lleida és previsiblement 
llarga, de manera que es requerirà d’un mínim d’entre nou mesos i un any 

per a la finalització de l’expedient i l’autorització de les autoritats educatives 
de Catalunya. 

 
En base a les consideracions anteriors, proposem l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

1. Instar el govern de la Paeria a la creació a la ciutat d’un Conservatori 
Superior de Música públic de titularitat municipal. 

2. Presentar davant de la Generalitat, en el termini màxim d’un mes, la 
sol·licitud i el projecte corresponent per tal d’aconseguir al més aviat 
possible la seva aprovació i poder iniciar els estudis el curs 

2017/2018. 

 

 
 

 

Carles Vega Castellví 

President del GM ERC-Avancem  

Lleida, 18 de febrer de 2015 

IL·LM. PAER EN CAP DE LA PAERIA  DE LLEIDA 


