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Setena edició del programa
Voluntaris per la llengua
El Consorci per a la Normalització Lingüística ha format 35 parelles o grups
El Consorci per a la Normalitza
ció Lingüística de L’Hospitalet
ha posat en marxa per setena
vegada el programa Volunta
ris per la llengua. En aquesta
ocasió s’han format 35 parelles
o grups.
L’objectiu d’aquest programa
és “facilitar el contacte personal
entre un parlant de català i una
persona que vulgui practicar la
llengua catalana”, segons han
explicat fonts del Consorci. El
programa posa en contac te
persones que de manera volun
tària destinen una hora a la setmana durant un mínim de deu setma
nes a conversar en català amb persones que volen reforçar el seu do
mini de la llengua catalana.
Alba Conesa, directora del CNL
de L’Hospitalet, considera que la
utilitat i vigència d’aquest mètode
“queda demostrada pel fet que a
cada nova edició aconseguim fer
entre 30 i 40 parelles o grups, cosa
que vol dir que hi ha moltes perso
nes amb ganes d’aprendre el català,
practicar-lo i sentir-se segures del
coneixement que en tenen”.
Segons dades emeses pel Con
sorci, en aquesta edició, el 48 per
cent dels aprenents procedeix de
l’Estat espanyol; el 35 per cent, de
Catalunya; el 15 per cent, de Sud-amèrica, i el 2 per cent, de l’Àfrica.
Pel que fa als anys de residència a
Catalunya, el 51 per cent fa més de
25 anys que hi viu; el 13 per cent,
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Can Sumarro torna
a obrir un cop
finalitzades les obres�
El pròxim dia 16 la Biblioteca de
Can Sumarro tornarà a obrir les
portes després que s’hi han fet
diverses obres de millora. Per
celebrar la reobertura, al llarg
del dia s’hi faran espectacles
infantils i hi actuaran els grups
de tabalers de les colles de dia
bles. Durant aquests mesos en
què la biblioteca ha estat tancada, se n’ha adequat l’espai i
se n’han modernitzat les instal·
lacions. Entre altres obres, s’ha
posat nova il·luminació a totes
les dependències i parquet a
les sales d’adults, s’ha comprat
nou mobiliari, s’han reubicat les
publicacions periòdiques i els
audiovisuals (música i cinema)
i s’ha creat un espai polivalent
per a activitats i exposicions.

gabriel cazado

Veïns del carrer de
Femades parlen amb
el Síndic de Greuges

Alba Conesa, Montserrat Company i Matthew Tree, durant la presentació

potser els que parlem amb fluïdesa
el català no sabem valorar prou el
que tenim”, en el sentit que “l’inte
rès per parlar bé el català és gran i
l’ajut que donem a les persones que
volen aprendre’l no és suficient”.
A l’acte de presentació d’aquesta
edició, l’escriptor Matthew Tree va
explicar la seva experiència personal
en la descoberta del català quan va
arribar a Catalunya, i la seva decisió

gabriel cazado

fa menys de 5 anys; el 23 per cent,
fa entre 5 i 10 anys, i el 13 per cent
restant, fa entre 11 i 20 anys que
resideix a Catalunya. “En conclusió
–expliquen– el programa Voluntaris
per la llengua és útil tant per a per
sones de la primera immigració con
de la nova”.
Alba Conesa pensa que “es des
prèn una reflexió que cal fer arribar
a les persones catalanoparlants:

Celestino Corbacho, en su condición de extremeño, ha sido el encargado de hacer entrega
al presidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra, de
la insignia de
oro de la Unión Extremeña. Aunque la entidad
había comunicado hace ya un tiempo la concesión de esta distinción a Ibarra, no ha sido
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hasta su reciente visita a Barcelona cuando le
ha sido entregada. El presidente extremeño ha
agradecido la insignia y ha señalado que desde
que anunció el abandono de su cargo, son muchos los que le otorgan premios. Sin embargo,
ha reconocido que para él éste es especialmente importante “porque se me concedió antes
de que anunciara mi intención de abandonar la
presidencia de la Junta de Extremadura”.

d’aprendre’l i utilitzar-lo habitual
ment.
La presidenta del Consell de Cen
tre del CNL L’H, Montserrat Company,
va explicar la novetat d’aquesta edi
ció: 23 establiments de Sant Josep
col·laboren en el programa, garantint
que les persones que entrin a com
prar trobin facilitats per expressar-se i
ser ateses en català, tot i que el parlin
amb dificultats. # c . gómez

Els veïns del Centre integrats en la
plataforma d’afectats per les discoteques que hi ha al carrer de
Femades de Cornellà s’han en
trevistat amb el Síndic de Greu
ges, Rafael Ribó, per demanar-li
que prengui part en el conflicte.
Els veïns volen que el Síndic
demani un informe jurídic sobre
la situació legal de les discote
ques. Núria Huete, portaveu de
la plataforma, afirma que alguns
establiment s de la zonaque
actuen com a after hours en
realitat només tenen llicència
de bar. Huete expressa la seva
preocupació pel fet que puguin
instal·lar-se nous locals d’aquest
tipus en el polígon industrial de
Cornellà i, per tant, augmentin
les molèsties.

