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Un dels reptes que té Barcelona la propera dècada és consolidar-se com un espai per a l’educació 
i la creativitat. 

I a l’Ajuntament estem convençuts que una de les maneres de superar-lo amb èxit és reforçant la 
promoció de l’educació musical de qualitat mitjançant la xarxa d’escoles municipals de música de 
la ciutat. Una xarxa que es va crear fa més de 15 anys i que, des del primer dia, va néixer amb la 
voluntat de servei públic i amb la missió d’apropar i facilitar a l’alumnat eines bàsiques per apren-
dre, practicar i gaudir de la música.

La xarxa d’escoles municipals de música de Barcelona la integren en aquests moments l’EMM Can 
Ponsic, l’EMM Sant Andreu, l’EMM Nou Barris i, ara, l’EMM Eixample, que incorpora els serveis 
que s’oferien a l’antiga escola de música Casa dels Nens. Diferents centres educatius on garantim 
la qualitat dels serveis, dels espais i dels aprenentatges musicals que s’hi ofereixen. Tot i això, no 
ens aturem. Sempre sota criteris de qualitat, tenim la ferma voluntat d’augmentar aquesta xarxa i 
estem treballant per aconseguir que, en un futur proper, tots 
i cadascun dels districtes de la ciutat disposin, com a mínim, 
d’una escola municipal de música.

Avui, celebrem la inauguració de la nova Escola Municipal de 
Música Eixample, situada al barri de la Sagrada Família. Una 
molt bona notícia per a les famílies del barri, del districte de 
l’Eixample i també per a l’educació musical a Barcelona.
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VINE A CELEBRAR-HO 
AMB NOSALTRES!
Dissabte 17 d’abril

Programa:
11.00 h Cercavila. Sortida des del Centre Cívic Sagrada   
 Família 

11.30 h Portes obertes

11.45 h Arribada de les colles participants a la cercavila 

12.00 h  Concert a la sala d’audicions
  -  Grup de percussió
  -  Bencordats i Ventsonats

12.00 h Actuacions al pati de l’Escola Fructuós Gelabert
  -  Els Manolos acompanyats de la Big Band
  -  Cobles de l’EMM Eixample i del Conservatori 

Municipal de Música

Escola Municipal de Música Eixample
c/ Sardenya, 368
Tel. 93 458 65 90 
www.emmeixample.cat


