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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El mes de març
començaran les
obres de la futura
Escola de Música

L’Ajuntament de L’Hospitalet invertirà 1,3 milions d’euros en les obres
de remodelació de l’antic institut
Pla del Llobregat per ubicar-hi la
seu provisional de l’Escola de Música–Centre de les Arts que des
de l’any 2005 funciona en diversos
equipaments municipals. La intenció
és que la remodelació comenci el
pròxim mes de març i, segons ha dit
el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve, “és previst que entre els mesos de setembre i octubre del 2014
l’Escola de Música es traslladi”.
L’antic institut Pla del Llobregat
s’ubica al barri del Gornal i fa 15
anys que no acull docència. En els
últims anys ha estat la seu de diferents entitats esportives i culturals

Sant Josep
Donació de La Caixa
per al projecte Clau
yyy L’Obra Social la Caixa destina
24.800 euros al projecte Clau de
Sant Josep per atendre infants de
3 a 12 anys amb necesitats socio
e
conòmiques, que no poden ser
atesos per les seves famílies quan
acaben l’escola, segons un conveni signat amb l’Ajuntament. El reforç
escolar el fa l’Esplai Xixell en un espai cedit per l’Ajuntament. y

del barri. Recentment, l’edifici, que
era propietat de la Generalitat, ha
passat a mans de l’Ajuntament que
ha decidit reformar-lo. Té una superfície de 14.000 metres quadrats
i un cop reformat comptarà amb 30
aules per a les classes de música,
dansa i teatre, i també hi haurà un
petit auditori.
L’Escola de Música–Centre de
les Arts compta actualment amb
1.300 alumnes i ofereix formació a
partir dels 4 anys. La particularitat
del centre és que els alumnes
treballen sempre per tocar en un
conjunt instrumental, ja sigui una orquestra clàssica, una big band o un
combo de música moderna, entre
d’altres. Amb la nova seu, l’Escola
podrà oferir la formació de tots els
instruments, la dansa i el teatre de
forma centralitzada. Les classes
de música i moviment per als més
petits, de 4 a 7 anys, continuaran
oferint-se en diferents espais de
L’Hospitalet.
A més de les classes extraescolars, obertes a tothom, també s’im-

Can Serra
El Centre Educatiu
Fax celebra 50 anys
yyy Amb la presentació del
llibre Fax, mig segle educant,
de l’exprofessor de l’escola
Joan Pallarès ha començat la
celebració de l’aniversari. El
llibre recull les experiències,
sentiments i emocions dels seus
47 anys de docència al centre. y

El nou equipament de lleure per a
infants i joves que s’està habilitant
a l’edifici de l’antic cinema Romero
quedarà enllestit abans que acabi
l’any i començarà a funcionar el primer trimestre del 2014. . Les obres
inclouen la urbanització de l’entorn i
la creació d’un nou espai lliure amb
jocs infantils i aparells d’exercicis,
que ja està acabat.
L’alcaldessa, Núria Marín, que ha
visitat les obres de rehabilitació, ha
destacat que amb aquesta actuació,
“a més d’un nou equipament que contribuirà a l’educació en valors i a cor-

arxiu

El Gornal. La seu
provisional serà
l’antic institut Pla del
Llobregat, amb una
inversió d’1,3 milions

A final d’any
acabarà la
remodelació de
l’antic cinema
Romero

Concert de l’Escola de Música a l’Auditori Barradas el passat maig

La nova seu
permetrà centralitzar
la formació dels
instruments,
la dansa i el teatre

parteix formació dins de l’horari escolar a cinc centres de la ciutat.
Lluís Esteve no descarta, però,
que l’antiga fàbrica de Can Trinxet
sigui la seu definitiva de l’escola,
però “ara per ara, l’Ajuntament no
pot assumir l’alt cost de la seva re
modelació”. y

El Centre
Pisos de lloguer per a
joves a Ca n’Arús
yyy Les obres de l’edifici d’habitatges
que s’ha de construir a l’hort de
Ca n’Arús començaran el primer
trimestre de 2014 i la Generalitat
dedicarà a aquest projecte 2,3
milions d’euros. L’edifici tindrà 63
habitatges de lloguer per a joves i a
la planta baixa s’ubicarà el casal de
gent gran del barri. Fa set anys que
s’esperava aquesta construcció. y

regir equilibris, Collblanc i la Torrassa
guanyen un nou espai lliure per al
lleure del veïnat”.
El nou equipament està situat a la
cruïlla dels carrers del Doctor Martí
Julià, del Montseny i del Rosselló, i té
tres plantes d’alçada i una superfície
útil de 1.150 metres quadrats que
es distribuiran en espais polivalents,
tallers, sales de reunions, un auditori
per a 100 persones i un punt de trobada jove. El nou servei vol convertir-se en un espai de referència per al
jovent del barri.
El cinema Romero, obra de l’arquitecte Puig i Gairalt, es va construir el
1931 i va tancar 50 anys després. y

