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Bellvitge acull la tercera
edició del Correllengua
Activitats per reivindicar un major ús social del català
Activitats per a infants, com ara
contes, jocs, un taller de castells
o una xocolatada; i activitats
d’entitats relacionades amb la
cultura catalana, com castells,
sardanes i lectura de poemes,
van ser alguns dels elements
programats per la Coordinadora per la Llengua Catalana (CAL)
de L’Hospitalet dins dels actes del
Correllengua 2005. En aquesta edició, el barri triat per a les activitats
centrals ha estat Bellvitge, perquè,
segons la CAL, la voluntat és que el
Correllengua sigui itinerant per la
ciutat.
Des de la CAL L’H s’ha valorat
molt positivament l’acte, “tant per
la qualitat de les diferents activitats,
com per la quantitat d’assistència,
tot i que el temps no ens va acompanyar”. El programa de la tarda es
van haver de traslladar a la seu de
l’AVV de Bellvitge per la pluja.
El Correllengua 2005 va aplegar
un centenar de persones. En l’acte
també van participar representants
de l’Ajuntament i dels diferents
grups polítics de la ciutat, amb excepció del Partit Popular.
El Correllengua és una iniciativa
a favor de la llengua i la cultura catalanes sorgida de la societat civil i
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Es lliuren guardons a 10 professors jubilats durant
l’acte oficial d’inici del curs escolar 2005-2006
L’Ajuntament ha reconegut la tasca realitzada a la ciutat per 10 professors que s’han jubilat recentment. L’acte, que es realitza per segon any
consecutiu, va tenir lloc durant l’inici oficial del curs escolar 2005-2006
que va comptar amb la conferència del catedràtic de psicologia evolutiva de la Universitat Complutense de Madrid, Álvaro Marchesi.
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Normalització Lingüística
inaugura nova seu
central a Sant Josep

Protestes veïnals per
l’alçada dels edificis de
la plaça d’Europa

Acte del Correllengua celebrat a l’AVV de Bellvitge

que se celebra arreu dels Països
Catalans. A L’Hospitalet l’organitzen
una vintena d’entitats de diferents
àmbits (veïnal, cultural, esportiu).
Enguany s’han sumat noves entitats
del barri de Bellvitge, com ara l’Associació de Veïns, la Comissió de
Festes o l’esplai JOVIS.
Segons el portaveu de la CAL a
L’H, Jesús Palomar, “volem treballar

perquè el català sigui utilitzat de
forma normal, a un L’H normal i a
uns Països Catalans normals, com
passa a qualsevol país democràtic
del món”. Palomar considera que
perquè hi hagi un major ús social
del català a L’Hospitalet cal que es
creï la necessitat i “això s’ha de fer
des de l’Ajuntament i des dels mitjans de comunicació”. # N. TORIL

El Centre de Normalització Lingüística de L’H ha iniciat el curs
2005-2006 amb nova seu central, al carrer Mare de Déu de la
Mercè, a Sant Josep. El CNL ofereix un total de 40 cursos des del
nivell bàsic a nivell C. També compta amb cursos online. A més de
les classes de català, es pot participar en altres activitats com els
voluntaris per la llengua, o l’acolliment lingüístic.

Uns 60 veïns del carrer d’Amadeu
Torner van tallar el desviament de
la Granvia pel carrer Aprestadora el
passat dia 17 com a protesta per la
construcció dels edificis de la futura plaça d’Europa. El tall de trànsit,
que va durar mitja hora, es va produir en la confluència dels carrers
d’Aprestadora i de l’Alhambra. Els
veïns volen que les edificacions
s’integrin en el model actual del
barri de Santa Eulàlia.

