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L’alumne pot estudiar al seu ritme en el Centre d’Autoaprenentatge

El català a l’abast de tothom
registrar-se, premsa diària, jocs...
I fins i tot, dos cops per setmana,
assisteix a tallers de conversa.
La seva progressió la considera positiva, tot i que “trobo a faltar, potser, més hores d’expressió
oral”. De tota manera, reconeix que
en aquest temps ha canviat els
seus hàbits quotidians. “Ara intento parlar català tant amb els amics
com quan faig la compra”, conclou.

És obert
de 9 a 21h, de
dilluns a
dijous, i amb
un assessor
permanent

Cada usuari té una
motivació per aprendre

La Fina Vázquez, gallega de naixement, va estudiar magisteri a
Barcelona fa vint anys i actualment
treballa com a secretària de direcció a Catalunya. Des de fa un any
s’ha proposat millorar el seu nivell
de català i ha optat pel servei d’autoaprenentatge del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet. “No tinc gaire temps. Per tant,
he buscat un sistema que em permet adaptar els estudis al meu horari i al meu ritme i si un dia falto
no perdo cap classe”, argumenta.
El Centre d’Autoaprenentatge
(CAC), al parc de la Marquesa, és
obert de 9 a 21h de dilluns a dijous, les inscripcions són quadrimestrals i té un assessor lingüístic
permanent. Els usuaris s’han de
sotmetre inicialment a una prova
de nivell per tal que se’ls fixi un pla
formatiu individualitzat tenint en
compte els seus interessos.
Per a la Fina, aprendre el català no és una condició indispen-
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Fina Vázquez estudia català des de fa un any
vocatòria de la Junta Permanent
del Català”. Aquí disposa del material necessari tant per a l’expressió escrita com l’oral: guions i itineraris classificats per nivell de dificultat, fitxes autocorrectives, llibres de consulta, programes d’ordinador, cintes d’àudio i de vídeo
per escriure al dictat, escoltar i en-

sable per a la seva activitat laboral. “Simplement, m’agraden els
idiomes. Domino l’anglès, el francès i el castellà i parlo el gallec,
però el català em mancava fluïdesa tant oral com escrita. El meu
nivell era el B, l’elemental, i ara
m’he proposat examinar-me del C,
el nivell mitjà, en la pròxima con-
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La foto

Las muestras de solidaridad con
los damnificados por las catástrofes naturales sufridas en apenas
unos meses en América Central
–el huracán Mitch– y Sudamérica –el reciente terremoto de Colombia– se repiten en L’Hospitalet. Las dos últimas acciones han
sido las impulsadas por la Oficina
Local de la Cruz Roja y por la Associació d’Art Bellvitge.
La Oficina de la Cruz Roja ha
puesto en marcha una nueva campaña de captación de donativos
para contribuir a paliar la precaria
situación del pueblo colombiano
tras el terremoto sufrido a finales
de enero. El Ayuntamiento ha contribuido a esta causa con un millón y medio de pesetas.
En situaciones de emergencia,
según argumenta la entidad, la colaboración ciudadana únicamente
se puede materializar a partir de
aportaciones económicas ya que

otro tipo de ayuda requeriría un
tiempo de selección de material y
un coste añadido para su transporte. Además, con dinero se prioriza la compra de material en la
zona. Las cuentas bancarias
abiertas son: La Caixa 2100-080816-0200625033 y Caixa Catalunya 2013-0500-14-0222222252.
El terremoto de Colombia, que
sacudió principalmente a Armenia,
ha provocado más de un millar de
víctimas y miles de damnificados.
La Cruz Roja Española está desarrollando un plan de emergencia
que contempla 17 proyectos de
acción humanitaria. El 28 de enero envió un primer convoy con medicamentos, equipos de salvamento y de primeros auxilios.
Por su parte, la Associació d’Art
Bellvitge ha recaudado 164.000 pesetas para ayudar a los afectados
por el huracán Mitch con la venta
de las obras que expusieron durante las Navidades en la antigua
Aula de Cultura de Bellvitge.

El president de Movibaix i del Club
Infantil i Juvenil de Bellvitge, l’hospitalenc Josep Castro, ha estat
elegit copresident de la Federació
Catalana de l’Esplai, entitat que
agrupa prop de 70 centres d’arreu
de Catalunya. En una jornada a la
qual van assistir més de 450 monitors, la federació va constituir una
presidència col·legiada amb l’objectiu d’apropar-se al territori i va
aprovar el seu pla d’actuació per
a l’any 1999.

CULTURA GALLEGA
L’Hospitalet va
celebrar la Festa da
Androlla de Navía
La Casa Galega de L’Hospitalet va
celebrar el passat mes de gener
la Festa da Androlla de Navía a La
Farga, a la qual van assistir uns
600 ciutadans d’origen gallec. La
celebració la van presidir l’alcalde
de Navía de Suarna, Vicente Flores, el de L’Hospitalet, Celestino
Corbacho, i el president de l’entitat, Manuel Prado.

MEMORIAL SARDANÍSTIC
L’Ateneu recorda el
mestre Reventós
amb una ballada
L’Ateneu de Cultura Popular va retre homenatge el passat 31 de gener a Jaume Reventós amb una
audició i ballada de sardanes a la
plaça Josep Bordonau amb la cobla La Principal del Llobregat. Reventós va compondre més de 60
sardanes, com L’Alzinar o Endavant L’Hospitalet i va fundar l’entitat Agrupació Amics de la Música.
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Continúan las muestras
de solidaridad con el
pueblo de Latinoamérica
REDACCIÓN

La Carme Miret, llicenciada en
Econòmiques i actualment a l’atur,
fa deu mesos que estudia al CAC.
“El meu problema és l’expressió
escrita i després d’aquests mesos
he arribat a la conclusió que mentre més estudio més m’adono de
tot allò que no sé”, diu.
El seu nivell inicial és el C i tot
i que li agradaria aconseguir el certificat de la Junta, no s’hi sent pressionada. “De fet, hi vinc per un interès personal pel català. Crec que
no li donem prou importància a la
llengua. Les institucions l’han de
protegir però els ciutadans també
hem de fer quelcom i evitar fer faltes i parlar malament.
La Carme ha optat per estudiar
a partir del material audiovisual. El
mètode i els horaris del CAC li faciliten anar al seu ritme. Segons
ella no li ha calgut imposar-se autodisciplina perquè “ho faig amb
moltes ganes”.
Regularment el centre organitza sessions informatives per a tots
els interessats a inscriure’s. El telèfon és el 93 440 65 70.

FEDERACIÓ DE L’ESPLAI
Josep Castro és
elegit copresident de
l’entitat catalana

El IES Torras i Bages recoge el premio CIRIT
El seminario de inglés del Instituto Torras i Bages de Can Serra ha recogido el premio de investigación CIRIT
que otorga la Generalitat, por su estudio Projecte Catalunya-Gal·les. Con este trabajo los alumnos han
intentado conocer la realidad de otra comunidad bilingüe diferente a la catalana, realizando un análisis de
campo en el País de Gal·les. El premio les fue entregado por el presidente Jordi Pujol.

