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Visites a l’Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat 
 
 
L’alumnat dels cursos de català per a adults i el voluntariat per la llengua de Sant 
Feliu de Llobregat visiten l’Arxiu Històric Comarcal 
 
 
El Servei Local de Català (SLC) de Sant Feliu de Llobregat ha iniciat les activitats 
complementàries del curs 2007-2008 destinades a l’alumnat dels cursos de català, i també a 
les persones que participen en el programa Voluntariat per la llengua. 
 
Aquestes activitats tenen dos objectius principals: d’una banda, practicar la llengua fora de 
l’aula i, de l’altra, aprofundir en el coneixement de l’entorn sociocultural més proper. 
 
Les activitats s’han iniciat amb la primera d’un seguit de visites a l’Arxiu Històric Comarcal de la 
ciutat. L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer a l’alumnat dels cursos i al voluntariat 
la importància dels arxius com a institucions imprescindibles en la conservació de la memòria 
històrica. A l’Arxiu Històric Comarcal es guarden documents de diferents institucions, entitats i 
arxius personals; fonts escrites, d’imatges i gràfiques que han de permetre als visitants 
conèixer millor com es vivia en el Sant Feliu d’altres temps. 
 
El 14 de novembre passat va tenir lloc la primera visita, a la qual van assistir alumnes dels 
nivells Bàsic 1 i Bàsic 2. La resta de visites, fins a un total de sis, estan distribuïdes per nivell 
de cursos i s’aniran fent durant els mesos de novembre i desembre d’enguany.  
 
Durant la primera part de la visita, l’alumnat s’ha informat sobre què és un arxiu, quins tipus de 
documents existeixen i, més concretament, quins són els que es conserven a l’Arxiu Històric 
Comarcal. L’explicació ha estat acompanyada de la projecció d’un curt sobre el document 
històric. Després han pogut veure directament i comentar alguns dels documents que s’hi 
conserven. 
  
La propera activitat per a l’alumnat dels cursos serà anar al Teatre Nacional de Catalunya a 
veure La plaça del diamant. Aquesta sortida es veurà complementada a les classes amb la 
lectura de la novel·la de Mercè Rodoreda i posteriors treballs adequats a cada nivell 
d’aprenentatge. 
 
16 de novembre de 2007 
 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística, creat l'any 1989 com a òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la 
política lingüística del Govern, està format actualment per la Generalitat de Catalunya, més de 80 ajuntaments, 37 
consells comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa estratègies i accions per garantir l'extensió 
territorial del coneixement i l'ús de la llengua catalana. 
 
Més informació: www.cpnl.cat 
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