
 

 

CARTA DE SERVEIS AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

Escola de Música i Arts del Lluçanès 
 

Què fem? 

L’Escola de Música i Arts del Lluçanès és un centre educatiu i cultural públic de titularitat 

del Consorci del Lluçanès que vol fomentar l’educació musical i artística dels habitants 

del Lluçanès facilitant i estimulant el desenvolupament de les seves capacitats 

expressives i artístiques així com contribuir al desenvolupament i la cohesió de la seva 

societat mitjançant la pràctica i participació musical i artística. 

Què oferim? 

L’oferta de l’Escola es desplega a tot el territori a través de cursos de llarga durada (de 

setembre a juny) i tallers de curta durada amb una programació trimestral, així com es 

faran actuacions i activitats als diferents municipis amb l’objectiu de donar cabuda a 

tothom, a tota la ciutadania del Lluçanès: de totes les edats, motivacions, interessos i 

necessitats educatives, culturals i socials, etc. L’EMAL vol potenciar els conjunts 

instrumentals i vocals per l’enriquiment de l’experiència musical en grup. 

A qui ens adrecem? 

L’Escola és un centre obert i amatent a les necessitats dels habitants del Lluçanès en 

matèria d’educació i expressió artística, a les que vol donar respostes creatives, actuals 

i eficaces. 

Com podeu accedir al nostre servei? 

L’horari d’atenció de l’equip directiu és el següent:  

De dilluns a dijous de 10h a 13h al Consorci del Lluçanès: C/Vell, 3-Santa Creu de 

Jutglar (Olost) 

El nostre compromís   

Fomentar i apropar la música i les arts als habitants de Prats de Lluçanès. 

Contacte 

Carrer de Mateu Garreta, s/n 

Escola Josep Cirera i Armengol 

08513 – Prats de Lluçanès 

Telèfon: 93 856 07 88 

Mòbil: 618 652 187 

Correu electrònic: emal@consorci.llucanes.cat  

Compliment de compromisos 

En dos cursos de vida (2017-2019): 

mailto:emal@consorci.llucanes.cat


 

-179 alumnes de llarga durada 

-236 alumnes de tallers trimestrals 

- ventall d’edat de l’alumnat de 3 mesos a 72 anys 

-130 alumnes han rebut formació gratuïta (banda, banda escolar, tallers subvencionats 

per dones) bonificada o becada 

-59 actuacions i activitats gratuïtes obertes a la ciutadania 

-Unes 3000 persones han assistit a les activitats gratuïtes obertes a la ciutadania 

 


