
ESCOLES DE MÚSICA OBERTES

Les Escoles de Música ENS MANIFESTEM per demanar la reobertura 
immediata!!!

️️Dimecres 18 de Novembre. 

 A les 11h.

Plaça Sant Jaume de Barcelona. 
️LES ESCOLES DE MÚSICA EXPRESSEM LA NOSTRA DISCONFORMITAT PEL 
PERLLONGAMENT 
EN EL TANCAMENT DE LES NOSTRES INSTAL·LACIONS. 
Normes de la Manifestació:
↔️️Mantenir el distanciament de 1,5m i qualsevol altra mesura de seguretat que 

se'ns indiqui. 

 ⚫Preferible venir de negre amb un instrument  i/o un faristol.
? Si necessiteu més informació envieu un mail a Emipac: emipac@emipac.org
__________________________________

VIDEO EXPLICATIU: https://youtu.be/HAdVSpC5zco
__________________________________

NOTA DE PREMSA:
 
LES ESCOLES DE MÚSICA  
EXPRESSEM LA NOSTRA DISCONFORMITAT
PEL PERLLONGAMENT EN EL TANCAMENT DE LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Les escoles de música d'iniciativa privada -autoritzades pel Departament d'Educació- 
sorgides de l'emprenedoria social, expressem  la nostra disconformitat i el seu malestar 
pel manteniment de les mesures anti-COVID que els obliguen al perllongament del 
tancament de les instal·lacions per a impartir formacions musicals presencials.

Les escoles de música autoritzades d'iniciativa privada sorgides de l'emprenedoria social i
agrupades a EMIPAC volem manifestar:

- Que hem estat centres formatius obligats al tancament de les nostres activitats 
presencials, sent així l'únic segment formatiu autorizat, amb codi de centre, TANCAT pel 
Departament.
Les escoles de música autoritzades formem part del sistema educatiu amb totes els 
deures i obligacions pedagógico-administratives que això comporta. Impartim unes 
formacions musicals, complementàries a les reglades i que, per tant, no són de lleure 
extraescolar. S'han tancat les escoles de música dient que no som "formació reglada" 
diferenciant-nos de la resta del sistema educatiu, quan la condició de reglada és va 
incorporar a la Llei d'Educació de Catalunya, no per manca de rigor, sinó perquè mantenir-
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nos en la "no reglada" suposava disposar de més flexibilitat en els projectes formatius de 
les escoles...

- Que les nostres instal·lacions són segures ja que hem adaptat les escoles de música a 
tots els requeriments higiènics, de ventilació, i separacions físiques amb mampares, que 
s'han recomanat (amb la conseqüent inversió). Garantim que aquesta seguretat és real 
donat que en les nostres escoles no s'ha produït un sol rebrot en tot el període de 
reobertura posterior a l'estiu.

- Que la mobilitat que generem és mínima donat que bona part de l'alumnat que estudia 
música a Catalunya ho fa en escoles de proximitat, i suposa per tant uns trajectes mínims 
d'anada i tornada de l'escola

Si voleu ampliar aquesta informació podeu trucar a: 
Jordi Jové secretari tècnic de l'entitat al 692055648

EMIPAC
c./Pere Vergés 1, pl.11 desp. 11

08020 Barcelona
tf. 933143358 - 692055648
emipac@emipac.org
 

Aquest missatge va adreçat, de manera exclusiva, al seu destinatari i conté 
informació confidencial, la divulgació de la qual no està permesa per la llei. Si vostè llegeix
aquest missatge i no és el destinatari indicat, li preguem que, de forma immediata, ens ho 
comuniqui mitjançant correu electrònic enviat a la nostra atenció o mitjançant el telèfon 93 
314 33 58 i procedeixi a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a 
aquest. Així mateix, li comuniquem que la distribució, còpia o utilització d'aquest missatge,
o de qualsevol document adjunt al mateix, qualsevol que fos la seva finalitat, estan 
prohibides per la llei.

En virtut del que estableix la Llei 15/1999, i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer mixt 
de titularitat de l'associació EMIPAC, ESCOLES DE MUSICA D'INICIATIVA PRIVADA 
ASSOCIADES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per 
qualsevol mitjà electrònic de novetats que puguin ser del seu interès. Pot exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel?lació i oposició a: EMIPAC, ESCOLES DE MUSICA 
D'INICIATIVA PRIVADA ASSOCIADES DE CATALUNYA - Departament de Protecció de 
Dades, carrer Pere Vergés, núm. 1, Hotel d'Entitats la Pau, planta 11, despatx 11, 
Barcelona o enviant un correu electrònic a emipac@emipac.org

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, 
a su destinatario y contiene información confidencial, cuya divulgación no está permitida p
or la ley. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le rogamos que, de 
forma inmediata, nos lo 
comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través 
del teléfono 93 314 33 58 y proceda a su eliminación, así como a la 
de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, 
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copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto 
al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

 
En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre le informamos que sus datos forman parte de 
un fichero mixto de titularidad de la asociación EMIPAC, ESCOLES DE MUSICA 
D'INICIATIVA PRIVADA ASSOCIADES DE CATALUNYA. La información registrada 
se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico de novedades que puedan ser 
de su interés. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposició
n en: EMIPAC, ESCOLES DE MUSICA D'INICIATIVA PRIVADA ASSOCIADES DE 
CATALUNYA – Departamento de Protección de Datos, calle Pere Vergés, núm. 1, Hotel 
d'Entitats la Pau, planta 11, despacho 11, Barcelona o enviando un e-
mail a emipac@emipac.org
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