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Entitats. La CAL L’H tanca els actes per reivindicar l’ús del català

Santa Eulàlia. Jornada del 20 de novembre

Festa pels drets dels infants

Festa dels esplais de la ciutat el passat estiu

L’escriptor Matthew Tree, durant el sopar de cloenda del Correllengua 2010

Cloenda del VIII Correllengua
L’escriptor Matthew Tree ha estat
el convidat d’honor en l’acte de cloenda del
VIII Correllengua de L’H, celebrat al Casino
La Coordinadora d’Associacions
per la Llengua de L’Hospitalet (CAL
L’H) ha conclòs els actes del Correllengua 2010 amb un sopar-col·loqui al Casino del Centre, que va
comptar amb la participació de l’escriptor britànic arrelat a Catalunya
Matthew Tree, popular per les seves

intervencions televisives. Tree va ser
presentat com “un exemple de ciutadà nouvingut que ha adoptat amb
naturalitat el català com a llengua
pròpia i d’integració”.
Durant l’acte es va llegir el manifest 2010, enguany redactat per
l’escriptora Isabel Clara-Simó. Amb

aquesta iniciativa que es passeja
arreu dels Països Catalans, la CAL
L’H reivindica l'ús social del català i
la promoció de la cultura catalana.
La vuitena edició ha tractat sobre
la figura del poeta Salvador Espriu,
en commemoració del 25è aniversari de la seva mort. A L'Hospitalet
les activitats del Correllengua van
començar el 14 d'octubre i hi han
participat diferents entitats locals. y
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www.cal.cat

L’Hospitalet commemorarà el 20
de novembre el Dia Universal dels
Drets dels Infants amb una jornada festiva a la plaça de Francesc
Macià i Llussà, a Santa Eulàlia.
Els serveis i programes municipals dedicats a la infància han
convocat una matinal de tallers,

jocs i actuacions de 10h a 14h
per a infants de 0 a 12 anys, i un
programa de tarda amb tallers i
actuacions musicals per als majors de 12 anys. La festa inclou
esports, circuit de bicis, xocolatada, concerts i castellers, i es
tanca amb un correfoc. y

Cavalcada 2011. Infants de 5 a 11 anys

Es busquen 48 patges reials
L’Ajuntament ha obert el període
d’inscripció per a tots els infants
de la ciutat que vulguin ser un dels
48 patges reials a la Cavalcada
del proper 5 de gener de 2011.
Es pot formalitzar la inscripció
fins al 19 de novembre per mitjà
d’una instància on consti el nom

i cognoms, data de naixement,
noms dels pares i tutors, adreça,
telèfon i correu electrònic.
El sorteig d’aquestes 48 places de patges reials es farà el 25
de novembre, a les 11h a l’Àrea
d’Educació i Cultura, al carrer de
Girona, 10, segona planta. y

