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Conveni entre Filmax i el Centre
de Normalització Lingüística
Es faran cicles de cinema en català i els escolars tindran vals de descompte
El Centre de Normalització
Lingüística de L’H i Filmax
volen potenciar l’ús del
català fora dels entorns
escolars, per donar
continuïtat a la feina
que es fa a les escoles

Filmax i el Centre de Normalit
zació Lingüística de L’Hospitalet
(CNL) han signat un conveni
per difondre el català a les
sales de cinema. Cines Filmax
Granvia projectarà a les sales
d’exhibició un cicle de cinema
infantil doblat en llengua catalana un cap de setmana al mes,
de febrer a juny, en dues ses
sions, una dissabte a la tarda i l’altra
diumenge al matí. El conveni l’han
signat el tinent d’alcalde d’Educació
i president del CNL, Lluís Esteve,
i el president de Filmax, Julio Fer
nández.
Uns dies abans de la projecció,
els alumnes d’infantil i primària de

les 57 escoles de la ciutat rebran un
val de descompte per veure la pel·
lícula abonant només 3,5 euros.
En total es repartiran uns 18.600
vals de descompte al mes, un per
cada infant. La primera pel·lícula del
cicle ha estat Bolt, de Walt Disney,
i s’ha vist el dia 21 de febrer. Les
properes pel·lícules en cartell seran
Wall-e, de Disney Pixar, i Pérez 2, el
ratolí dels teus somnis, de Filmax
Animation, a les 16.15h, dissabte, i
a les 12.15h, diumenge.
n El català, fora de l’escola
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Lluís Esteve i Julio Fernández van signar el conveni de col·laboració

Amb aquest conveni, el CNL i
Cines Filmax volen potenciar l’ús del
català fora dels entorns escolars, per
donar continuïtat a la feina que es
fa a les escoles. El tinent d’alcalde
d’Educació, Lluís Esteve, ha recordat
que la llengua vehicular de les esco
les és el català però que fora dels
centres els alumnes d’infantil i pri
mària “en molts casos tenen difícil
trobar llocs on parlar-lo. El cinema
és un dels llocs on intentem que es
faci servir el català”.
Per la seva banda, Julio Fernán
dez, president de Filmax, s’ha mos
trat “encantat” amb aquest con
veni per “normalitzar” el català al
cinema i afegeix: “com a gallec de
naixement, sóc un exemple de nor
malització. Parlo gallec i català, els
que som bilingües no tenim cap
problema”. Filmax ja aplica aquesta
fórmula a altres ciutats catalanes
com Castelldefels, on ha tingut una
bona acollida. Actualment no hi ha
cap sala de cinema a L’Hospitalet
on es puguin veure pel·lícules en
català. # p. g .

