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Serveis. Els 900 alumnes de l’EMCA es traslladaran a les instal·lacions de Gornal en dues fases

La seu de l’Escola de Música
s’obrirà a final d’aquest mes
L’Escola de Música
tindrà per fi una
seu: és l’antic centre
educatiu Pla de
Llobregat, on s’està
acabant la primera
fase de remodelació
Gairebé 10 anys després que l’Escola de Música - Centre de les Arts
(EMCA) es posés en marxa, al final
d’aquest mes s’instal·larà a l’antic
centre escolar Pla de Llobregat de
Gornal, on tindrà la seu.
La primera fase de les obres
d’adequació de l’edifici de Gornal
permetrà que s’hi traslladin aquest
mes 450 alumnes. El febrer vinent,
quan finalitzi la segona fase de la
remodelació, l’espai n’allotjarà 450
més. Coincidirà amb el desè aniversari de l’escola de música i arts
escèniques i suposa concentrar
pràcticament tota la seva activitat
en una única seu per primer cop.
Només es faran classes descentralitzades en algunes escoles per a
infants de 4 a 7 anys. En total, l’es-
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Breus
Concentración contra
un nuevo caso de
violencia de género
Representantes municipales y
ciudadanos se concentraron el 6
de octubre frente al Ayuntamiento en protesta por la muerte de
Gisele, una vecina de Santa Eulàlia madre de dos hijos, que falleció a causa de heridas de arma
blanca presuntamente causadas
por su pareja. y

AFEMHOS celebra el
Día Mundial de la Salud
Mental en Can Serra
La plaza de la Carpa será el escenario de la fiesta Obrint ments,
tancant estigmes, que se celebrará el 18 de octubre, de 11 a 14h,
con talleres infantiles y juveniles
y una botifarrada popular. En el
acto se recogerán alimentos para
la Semana de la Solidaridad. y
Vídeo de l’Escola de
Música
Escaneja el codi i mira el
reportatge de Televisió
de L’Hospitalet

Talleres y charlas de
apoyo para afrontar la
muerte de un familiar

Els treballadors ultimen la reforma de les instal·lacions de l’Escola de Música al barri de Gornal

cola compta amb 1.300 alumnes.
La rehabilitació del Pla de Llobregat va començar abans de l’estiu, quan la Generalitat va cedir la
propietat de l’edifici a l’Ajuntament
després de mantenir-lo durant

15 anys tancat. En les obres de
reforma s’estan invertint 800.000
euros més IVA per fer 30 aules i un
petit auditori on s’impartirà música,
dansa i teatre. L’escola ofereix formació a infants a partir de 4 anys i

també a adults, i imparteix classes
dins l’horari escolar a cinc centres
de la ciutat per afavorir que tothom
tingui accés a la música i les arts
escèniques i per complementar la
formació reglada. y

Organizados por el Grupo Mémora, tendrán lugar los martes del 30
de octubre al 16 de diciembre, de
17 a 18h, en la Masía Can Riera.
Están dirigidos sobre todo a per
sonas mayores para ayudarles a
asumir el dolor y promover un envejecimiento saludable. y

