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La CAL L’H presenta una nova
campanya en el Correllengua 2007

L’Hospitalet
celebra
la Setmana
Cultural de la
Salut Mental

‘Parla’m’ vol fomentar i incrementar l’ús social del català amb futures activitats
La Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana de L’Hosp italet (CAL L’H) ha celebrat
recentment la cinquena edició
del Correllengua, amb l’estrena d’una nova campanya per
incentivar l’ús social del català.
El Correllengua és una activitat
que es desplega entre setembre i novembre de cada any i
es desplaça arreu dels Països
Catalans amb l’objectiu de promoure, de manera festiva i reivindicativa la llengua i la cultura
catalanes.

La nova iniciativa
planteja que aprendre
a parlar el català pot
ser molt útil per
sentir-se partícip de la
cultura del país en què
es vol viure
El Correllengua 2007 ha centrat
l’activitat al barri de Santa Eulàlia i
va començar amb el III Sopar del
Correllengua, al Casino del Centre.
Durant el sopar d’aquesta edició, el
Col·lectiu Verba va recitar diversos
poemes tradicionals de la literatura
catalana i poemes d’autors contemporanis de L’Hospitalet. La novetat
d’enguany, a banda de la pròpia
continuïtat del projecte, ha estat la
presentació de la campanya Parla’m

Les activitats del Correllengua s’han desenvolupat al barri de Santa Eulàlia

mitjançant una escenificació teatral.
El president de la CAL L’H, Jesús
Palomar, ha explicat que “amb la
campanya, la CAL L’H vol fomentar
i incrementar l’ús social del català.
Traslladar-la a la ciutat amb futures
activitats és un dels reptes”, diu.
Parla’m, proposa la pràctica de

la llengua catalana amb activitats
de la vida quotidiana a la ciutat com
anar a comprar, veure teatre en ca
talà, llegir la premsa local o visitar
exposicions als centres culturals. La
campanya també informa dels espais de la ciutat on es pot aprendre
i millorar el català, com el Centre

L’Ateneu tindrà la seu al nou
edifici del carrer de Santa Anna
Segons un conveni signat entre l’Ajuntament i l’entitat
L’alcalde de L’Hospitalet, Celesti
no Corbacho, i la presidenta de
l’Ateneu de Cultura Popular, Matilde Marcé, han signat un acord
de col·laboració pel qual l’Ajun
tament cedeix a l’entitat el local
municipal situat a la planta baixa
de l’edifici d’habitatges protegits
que s’està construint al carrer de
santa Anna, 1-7.
L’Ateneu va haver de deixar l’edi
fici històric de l’Harmonia, que havia
estat la seva seu des de la creació de
l’entitat els anys 30, a causa del mal
estat en el qual es trobava. Un cop es
van iniciar les obres de remodelació,
l’Ajuntament va decidir donar altres
usos culturals a l’Harmonia i buscar
un nou local per a l’Ateneu.
“Es una mica trist no tornar a l’Har
monia. Però hem de girar full i iniciar
una nova etapa amb il·lusió. El nou
local ens permetrà programar més
activitats i tenir més rellevància a la
ciutat”, diu Matilde Marcé. # n . t.

El passat 10 d’octubre es va
celebrar el Dia Mundial de la
Salut Mental, establer t l’any
1992 per l’OMS, amb la finalitat de canviar la consciència
social vers les persones que
pateixen malalties mentals. Per
aquest motiu, l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals
de L’Hospitalet (AFEMHOS) i el
Club Social El Roure organitzen
la I Setmana Cultural de la Salut
Mental amb un seguit d’activitats,
del 25 al 27 d’octubre, amb l’objectiu d’apropar-nos al coneixement i a
la sensibilització de la malaltia mental, les persones que la pateixen i
l’entorn familiar.
Les activitats se centraran en l’art,
com a eina terapèutica de rehabilitació psicosocial i d’inserció social.
El grup de teatre del Club Social El
Roure obrirà la setmana amb l’obra
Performance Revolution-distorsion.
El mateix dia també es podrà assistir
a la taula rodona que tractarà sobre
els beneficis terapèutics de les arts.
El 26 d’octubre es podrà veure la
mostra de curtmetratges DulCINEa
Curts. La setmana clourà amb una
mostra de manualitats realitzades
per famílies d’AFEMHOS. Paral·lela
ment, es pot visitar l’exposició de
pintura Construyendo caminos, fins
al 16 de novembre, al Centre Cultu
ral Barradas, on es faran la resta
dels actes. Actualment, prop de 400
milions de persones arreu del món
pateixen trastorns mentals com
l’esquizofrènia o l’Alzheimer entre
d’altres. # v. t.
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Celestino Corbacho i Matilde Marcé

de Normalització Lingüística de L’H.
El Correllengua d’enguany també ha comptat amb una ballada
de sardanes i, per tancar les activitats, l’ofrena floral al monument
al president Lluís Companys en el
67è aniversari de la seva execució.
# vanessa teixidor

