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Nova etapa de l’escola
d’adults de Santa Eulàlia
Santa Eulàlia. El professorat i l’alumnat han escollit
el nom de Catalònia perquè lliga amb la vocació
integradora i de cohesió d’aquest àmbit educatiu
“El més important és que les aules i
els espais d’aquest nou centre s’han
concebut per fer-hi classe, amb fina
litats educatives, mentre que l’antiga
escola, que havia quedat totalment
obsoleta, era un edifici reconvertit”. D’aquesta manera resumeix el
director, Eduard Carrillo, el prin
cipal guany que han experimentat
els professors i alumnes del Centre
de Formació d’Adults Catalònia, de
Santa Eulàlia, amb l’obertura de les
noves dependències, al número 34
del carrer de l’Alhambra.

L’Ajuntament ha invertit prop de
2,4 milions d’euros en el condi
cionament dels baixos de l’edifici
d’habitatges de protecció oficial
construït per l’Incasòl com a equi
pament educatiu.
El nou local compta amb gairebé
1.000 metres quadrats, distribuïts
en dues plantes, on destaca una
àmplia biblioteca i zona d’estudi a la
planta baixa de més de 200 metres
quadrats.
El nou centre de formació d’a
dults de Santa Eulàlia compta amb

Setmanes de la Família i de
la Fraternitat Intercultural
Collblanc-la Torrassa.
Programa del 13
al 18 de novembre
La Comissió d’Actes Culturals de
la Parròquia Mare de Déu dels De
semparats organitza aquest mes la
vintena edició de la Setmana de la
Família i la desena edició de la Set
mana de la Fraternitat Intercultural,
amb un programa de conferències i
d’activitats culturals.
La Setmana de la Família se

centra en un cicle de conferències
emmarcades en l’Any de la Fe, pro
mulgat pel papa amb motiu del 50è
aniversari del Concili Vaticà II.
Per la seva part, la Setmana
de la Fraternitat Intercultural acull
actes organitzats per l’Escola Sant
Jaume, l’Associació Itaca i la Ca
tequesi Familiar, amb cinefòrum sobre la pel·lícula Ahora o nunca, el
film educatiu Ratolí Pérez, el teatre
en família El mag de les cassoles i
l’obra teatral El cianuro..., ¿solo o
con leche?, a càrrec de Bellgrup. y

750 places assignades per la Ge
neralitat. Els perfils d’alumnes més
habituals són ciutadans nouvinguts
que volen aprendre català o castellà
(entre un 25 i un 30%); adoles
cents i joves que es volen treure el
graduat de secundària o preparar
l’accés a cicles formatius (un 50%),
i majors de 25 anys que preparen
les proves per ingressar a la univer
sitat i volen millorar coneixements
d’anglès, català, informàtica i noves
tecnologies.
De moment, el centre no compta
ni amb servei de consergeria ni de
manteniment. L’alcaldessa, Núria Marín, ha reclamat a la Generalitat que
es faci càrrec d’aquesta competèn
cia que li és pròpia. y

Núria Marín i el tinent d’alcalde Lluís Esteve visiten l’escola

Mural d’ArranzBravo i alumnes
del Pau Vila
L’artista Eduard Arranz-Bravo ha
elaborat a l’Escola Pau Vila de la
Florida un mural amb la partici
pació dels alumnes del centre.
L’experiència s’emmarca en el
projecte Apropa’t a l’art que du
a terme la Fundació Arranz-Bra
vo amb els escolars de L’H. Els
alumnes del Pau Vila ha fet una
exposició a l’escola i l’artista ha
pintat un mural que han acabat
de confeccionar els escolars.

