16

/

societat

19 de gener del 2009

Ensenyar català amb
informació sobre la ciutat
Dossiers elaborats pel Centre de Normalització Lingüística
El Centre de Normalització Lingüística de L’H (CNL) ha presen
tat dos dossiers bàsics de cata
là per a persones que volen
iniciar-se en l’aprenentatge de
l’idioma. Especialment adreçats
als nouvinguts, els dossiers
reflecteixen els aspectes més
elementals del català com un
pas important per a la seva integració a la nostra societat.
Els textos i les imatges s’han
elaborat amb la intenció d’in
cloure informació sobre els ser
veis i la realitat social de L’H, en aspectes com la sanitat, els mitjans
de comunicació, els transports, les
biblioteques i els telèfons d’utilitat.
Per exemple, els dossiers inclouen
plànols del Metro i altres transports
metropolitans, es fa referència als
restaurants de la ciutat i als centres
culturals i als museus, entre altres
informacions.
A l’acte de presentació, la directo
ra del Centre de Normalit zació
Lingüística de L’Hospitalet, Alba
Conesa, va destacar la importància
de barrejar l’aprenentatge del català
amb el coneixement de la ciutat
i que la llengua es converteixi en
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Els dossiers de català

una eina integradora. Per la seva
banda, el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, va mostrar la seva
satisfacció perquè cada cop és més
gran el nombre d’immigrants que
s’inscriuen al cursos de català i va
posar com a exemple la inscripció

per al curs que s’inicia aquest mes,
les 220 places del qual es van cobrir
en tres hores. El 64% dels alumnes
participants en el curs 2007-2008
procedien de l’estranger, el 21% de
Catalunya i el 15% de la resta de
l’Estat. # r .

Recollida de
material higiènic
per als refugiats
del Sàhara
L’Associació de Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís té en
marxa una nova campanya de
recollida de productes per a la
higiene adreçats a la població
sahrauí dels camps de refugiats
de Tinduf, a Algèria. La campanya es va iniciar durant el Nadal i
ara continua a la seu de l’entitat
(c. de la Primavera, 2) de dilluns
a divendres, de 17 a 21 hores, i
els dissabtes, de 10 a 14 hores.
Segons la presidenta de l’Associació de Famílies Solidàries amb
Nens Sahrauís, Dolores Ruiz, “qui
vulgui participar pot portar xampú,
sabó, gel, sabó per a la roba, en
tre d’altres productes higiènics”.
# redacció

L’hospitalenc Luis Rodríguez Jiménez ha estat el guanyador
del primer premi del fotoconcurs del Canet Jove amb el treball
Tango al migdia. Entre els motius per haver-lo premiat hi ha
el fet d’haver aconseguit
“una gran composició i
una excel·lent posada en
escena”. L’hospitalenc rebrà en concepte de guardons una
motocicleta, una càmera digital rèflex i un viatge a Mallorca
per a dues persones, entre d’altres.

Carnet Jove

Xavier Valbuena, profesor de secundaria en el colegio
Tecla Sala, participa en una expedición al Polo Sur
Valbuena, junto a Eric Villalón y Jesús Noriega, partió el 30 de diciembre con el
objetivo de llegar al Polo Sur sin ayuda externa. Esta es la primera expedición
de personas con discapacidad física. Los tres se interesaron por el proyecto Polo
Sur sin límites de la Obra Social de la Caixa, que patrocina la expedición. La
expedición se puede seguir a través de la web: www.polsudsenselimits.org.
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El primer bebé nacido
en la ciudad en este año
2009 se llama Adrián

Recollida de material higiènic destinat als refugiats

Nació a las 5 de la madrugada de
día 1 de enero en el Hospital General de L’Hospitalet tras 34 semanas
de gestación y un peso de 2,260 kg,
lo que le obligó a pasar unos días
en la incubadora. Adrián fue muy
madrugador ya que estaba previsto que naciera en el mes de febrero. Es el cuarto hijo de Fina y Ángel, una pareja que vive en el barrio
del Centre. El nombre lo escogió el
padre.

L’H resultó agraciada
con un quinto premio
de la lotería de Navidad
El número premiado fue el 58.616,
vendido íntegramente en la administración número 13, en la calle
de Marcel·lí Esquius, en el barrio de
Pubilla Cases. Los agraciados vieron
recompensada su suerte con 250
euros por euro jugado. El propietario de la administración, Ramón
Olivar, manifestó que el número se
vendió en ventanilla y que quedó
muy repartido dado que es uno de
los que vende habitualmente.

