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Més de mil
persones
aprenen català
El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, ha visitat el Centre
de Normalització Lingüística
(CNL) de L’H, en el marc de
les visites habituals que està
realitzant als centres docents
de la ciutat. A L’H hi ha prop
d’un miler de persones que han
iniciat el curs d’aprenentatge
del català, dels quals el 40%
acaben d’arribar.
“Un objectiu important del
govern municipal serà que la
llengua catalana sigui un ve
hicle de cohesió social i que cada
cop més a L’H es pugui viure nor
malment en català”, ha manifestat
el tinent d’alcalde. Esteve també
ha destacat la importància del gest
dels nouvinguts per aprendre català,
“en un moment de les seves vides
en què tenen necessitat de cercar
pis, feina i escola per als fills, i això
fa que tinguin menys temps per es
tudiar o per aprendre coses noves”.
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Els cursos de català del CNL
cobreixen les necessitats d’aprenen
tatge del català des del nivell bàsic,
per a les persones que no l’ente
nen, fins al nivell de suficiència, per
als que ja el parlen i volen aprendre
a escriure’l. En els cursos bàsics,
totalment gratuïts, hi ha un 80% de
presència d’estrangers, dels quals un
40% acaben d’arribar i un 20% són
d’altres comunitats de l’Estat espa
nyol. “Enguany el nivell bàsic acull
alumnes procedents d’Equador, Ar
mènia, Veneçuela, Cuba, Colòmbia,
Mèxic o el Marroc, entre d’altres. En
el decurs de la visita, Lluís Esteve ha
mantingut un diàleg amb els alum
nes. Una estudiant, Patricia Alvara
do, d’Equador, va explicar al tinent
d’alcalde que estan molt agraïts
per l’acolliment i les facilitats que
se’ls donen per aprendre l’idioma
que “sens dubte ens servirà per a la
nostra vida quotidiana i també per
millorar-ne la qualitat”. # m . solé

gabriel cazado

El tinent d’alcalde d’Educació visita el
Centre de Normalització

Lluís Esteve en una aula conversant amb alumnes

Honors centenaris
Reconeixement a les 7 dones i 2 homes que han complert els 100 anys
Nou veïns de L’Hospitalet, set
dones i dos homes, han arribat
a centenaris. Com ja és habi
tual, l’Ajuntament els va lliurar
una placa commemorativa en
un emotiu acte celebrat al Cen
tre de Serveis Socials i Cultura
de Bellvitge, al qual van assistir
la majoria d’aquests avis. Dues
àvies van estar representades
per un familiar mentre que una
altra va rebre el reconeixement a
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casa seva. La tinenta d’alcalde de
Benestar Social, Dolors Fernández,
va ser l’encarregada de presidir l’homenatge.
Les persones centenàries homenatjades són: Emilio Sánchez
León, Ambrosio Sixto del Rey More
no, Maria Farrés Sabadell, Juana Parra Fernández, Serafina Carranco González, María González Rodríguez, Te
resa Jesús Martins i Catalina García
Pérez. # r .

