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Redacció

L es Medalles d'Honor de
Barcelona han distingit el

Centre Eulalienc i Constantí
Sotelo, director adjunt de la
Banda Simfònica de Roque-
tes-Nou Barris i director de la
Coral Canticorum. El centre
ha rebut aquesta distinció per
la seva dedicació a la dinamit-
zació cultural i social de Nou
Barris durant més de cent
anys. Sotelo, per la seva con-
tribució al desenvolupament
de la vida musical en aquest
mateix districte. 
Fundat l'any 1903, el Centre
Eulalienc ha estat una de les
principals entitats del barri de
Vilapicina al llarg de l'últim se-
gle. Va néixer al cor del barri
de Vilapicina amb la voluntat
de crear un espai de lleure i

cultura per als seus associats,
majoritàriament treballadors.
També conegut com “El Casi-
net”, ràpidament va esdevenir
un lloc molt conegut a tota la
ciutat i al conjunt de l'àrea
metropolitana gràcies a les se-
ves representacions teatrals i
els balls socials que organitza-
va a les seves sales.

Constantí Sotelo i Paradela
(Ourense, 1939) ha excel·lit
per la seva participació desin-
teressada a la Banda Simfòni-

ca de Roquetes-Nou Barris i a
la Coral Canticorum, de la
qual és confundador, i per la
seva implicació en els princi-
pals esdeveniments musicals
del districte. 
Aquest pedagog musical i ti-
tulat com a “Mestre de Cor”
ha dirigit i fundat diverses
corals i també s'ha encarregat
de la direcció de nombroses
obres simfòniques. El 1992
va publicar el llibre de peda-
gogia musical La música a l'a-
bast. Actualment és professor
de música a l'IES Sant Josep
de Calassanç de Barcelona,
on dirigeix la coral i el con-
junt instrumental, i es dedica
a diverses tasques relaciona-
des amb la pedagogia musi-
cal. Entre d'altres, és inicia-
dor i  coordinador de les
trobades de corals d'ensenya-
ment secundari de Catalunya
i membre de l'equip de pro-
fessors del Departament de
Música de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya.

Els premiats
destaquen per la
seva contribució a
la vida cultural i
social del districte

El Centre Eulalienc és una de les entitats més
arrelades a  Vilapicina, i Constantí Sotelo,
una figura cabdal de la dinamització musical
de Nou Barris

A la foto de l’esquerra, l’alcalde entrega la Medalla d’Honor de Barcelona al president del Centre Eulialenc.
A la dreta, Constantí Sotelo en el moment de recollir la seva medalla.

Medalles d'Honor per al Centre
Eulalialenc i Constantí Sotelo 

S E R V E I  P Ú B L I C

Eleccions als consells
escolars dels centres
públics i concertats
En el procés electoral han participat
representants del professorat, PAS,
famílies i l'Administració a 500 centres
docents de Barcelona

Núria Mahamud
Més de 500 escoles públiques i concertades de Barcelo-
na han renovat aquest passat mes de desembre el seus
consells escolars de centre després d'un  procés electo-
ral en què han participat tots els sectors de la comuni-
tat educativa [professorat, personal administratiu
(PAS), alumnat, representants dels pares o tutors i de
l'Administració].  D'aquests consells que renoven el
50% de la seva composició cada dos anys, n'hauran de
sortir els representants dels consells escolars de distric-
te, que, enguany, permetran renovar parcialment el
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB).
El procés electoral per escollir els nous consells escolars
de Districte ha començat aquest mes de gener i finalit-
zarà al març. Aquests consells són part important de
l'organització territorial educativa de Barcelona, ja que
els deu presidents dels consells escolars municipals de
Districte són membres del CEMB, l'òrgan que represen-
ta la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona i que
funciona com a entitat assessora en matèria educativa
de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Educació i
l'Ajuntament de Barcelona.
Els consells escolars dels centres educatius, de la seva
banda, són l'òrgan de govern de cada centre docent i
s'encarreguen d'aprovar el projecte educatiu de centre,
els recursos, els pressupostos i el reglament de règim
intern, entre altres qüestions. La seva funció, per tant,
és molt important. Per aquest motiu, el CEMB ha dedi-
cat el seu últim butlletí a explicar a la comunitat educa-
tiva el reglament i les atribucions d'aquesta peça vital
en el funcionament dels centres docents.

Més informació: 
Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB)
Passeig de Gràcia, 2, 2a planta. 08007 Barcelona
Telèfon: 93 342 97 50

Hakuna Matata és la cançó del rei Lleó que
convida a viure la vida alegrement i és el

nom d'una botiga de roba infantil del carrer
Doctor Pi i Molist que fa que l'alegria arribi
també a la roba dels nens i nenes. Hi trobarem
una roba diferent, que vol apartar-se d'allò més
convencional, tant en les formes com en els co-
lors, i que va més enllà del rosa per a les nenes i
el blau per als nens. Tenen molts models unisex
força originals, sobretot per als nadons. A més
de roba, roba interior i pijames, tenen alguns

complements com motxilletes, pitets, sabates...
Porta l'establiment la Beatriz Valverde, la qual
dóna molta importància als colors; només cal
veure com atrauen els colors vius i la decoració
de la botiga. Per a la Beatriz, la confiança i el
tracte amb els clients són bàsics, fins i tot els
nens se senten com a casa. Hakuna Matata ha
obert un altra botiga a plaça Maragall, 10.

Hakuna Matata
C. Doctor Pi i Molist, 19 / Tel. 93 408 65 13
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Roba infantil que convida a viure amb alegria

Hakuna Matata s’aparta d’allò més convencional.

Joan Anton Font




