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La Gimcana de
les Llengües
arriba a la
recta final amb
una exposició
La Gimcana de les Llengües
arriba a la seva fi. L’1 de juny
es formularan les tres darreres
preguntes d’aquest concurs
que durant 10 setmanes ha
donat a conèixer la diversitat i
riquesa lingüística a través de
qüestions sobre etimologia,
geografia lingüística, onomàstica, lingüística històrica i estadística. Només entre els alumnes del
Centre de Normalització Lingüística de L’H s’han detectat parlants de
més de 40 llengües diferents.
Coincidint amb la darrera setmana del concurs, el CNL L’Hospitalet i la Xarxa de Biblioteques de la
ciutat, que organitzen la gimcana,
presenten l’exposició Les llengües
a Catalunya, que es podrà visitar
fins al 15 de juny a la Tecla Sala.
Segons les darreres dades
aportades pel CNL, han participat
unes 350 persones, de forma individual o en alguna entitat. Els primers llocs estan molt disputats: 17
persones han obtingut fins ara la
màxima puntuació.
El dia 15 de juny es donaran a
conèixer els guanyadors que poden
obtenir vals de compra o entrades
per a equipaments comercials i
culturals. # N . T.

El curs 2005-2006
s’impartiran tres nous
cicles formatius a L’H
El cicle de Prevenció de Riscos
Professionals es podrà cursar a
l’IES Llobregat, mentre que l’IES
Provençana impartirà les titulacions d’Explotació de Sistemes Informàtics i d’Obres de la
Construcció. La matriculació per
a batxillerat i FP es formalitzarà entre el 4 al 8 de juliol.
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GABRIEL CAZADO

Aules d’estudi obertes
fins a la matinada per
preparar exàmens finals

El Quixot i la física han estat els motius del mural de l’Escola d’Adults de Can Serra

Escoles amb murs cívics
La Brigada del Civisme neteja de grafits 3.235 metres de parets
La Brigada del Civisme persisteix a millorar l’entorn urbà i la
qualitat de vida dels hospitalencs. Aquest grup d’operaris
municipals s’encarreguen de
tasques com ara alliberar els
carrers d’excrements de gos;
conservar el mobiliari urbà en
bones condicions, o mantenir nets els carrers i les parets. El
balanç de la seva actuació en el
darrer any és eloqüent. Ha retirat
20.000 cartells de publicitat incon-
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trolada de parets i elements del
mobiliari urbà; ha reparat i pintat un
miler de bancs públics; ha netejat
grafits de 550 contenidors de brossa; ha restaurat la façana de 15
centres d’ensenyament, i ha netejat 3.235 metres de paret d’escoles
i edificis públics, murs on després
s’han pintat alguns murals cívics.
Aquest és el cas dels alumnes
de l’Escola d’Adults de Can Serra,
que el passat 19 de maig van decorar una paret del pati del centre

amb motius relacionats amb l’any
del Quixot i amb l’any de la Física i
el descobriment de la teoria de la
relativitat. Tot plegat ho van fer coincidint amb la celebració de les seves Jornades Interculturals.
Cal recordar que l’Ajuntament,
en aplicació de la nova ordenança
cívica aprovada al febrer, ha incrementat les sancions per accions
com ara ‘grafitejar’ parets o mobiliari urbà o bé per la publicitat incontrolada a la via pública. # R. S.

De dilluns a diumenge i fins al
3 de juliol, obren de 10h a 01h
les aules del CC Barradas (Just
Oliveras, 56) i de la Biblioteca
de la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1),
mentre que la Biblioteca Josep
Janés obre de 10 a 22h. Aquest
horari el recuperaran de nou del
22 d’agost al 9 de setembre.

Es crea una borsa de
classes particulars al
servei dels estudiants
L’Oficina d’Emancipació Juvenil
de L’H cerca universitaris interessats a impartir classes particulars per inscriure’ls en una
borsa de professors de repàs.
Aquest servei està adreçat als
estudiants que necessitin reforçar alguna assignatura. Més informació: www.espai-jove.net.

