UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 9a temporada
Número i data

Informacions diverses

Novetats editorials i
informàtiques

La qüestió i la cançó

231 [26-09-07]

1. Nou secretari de Política lingüística:
Bernat Joan

4. El corrector
http://parles.upf.es/corrector/present.html

2. Novetats al web del CNLT: apartat de
voluntariat (recull de premsa, formularis...),
pastilla de cursos, apartat de publicacions
(correctors i traductors)...
http://www.cpnl.cat/tarragona/

5. Elteumòbil.cat
http://www.elteumobil.cat/

Q1. Endevina el títol i autor de la nova
sintonia d’aquest programa
> “Mi cuarto de hora”. Mastretta (Disc:
Melodías de rayos X, Subterfuge, 1998)

1. El català i la nova immigració:
1.1. La nova Llei d’acollida preveu cursos
de català per als immigrants
1.2. “Jo encara no parlo català, parla-m’hi”,
campanya del col·lectiu Immi.cat
http://www.immi.cat/

5. Nou portal amb el material audiovisual
de la CCRTV per a professors:
http://www.edu3.cat/

232 [03-10-07]

2. Collita de tardor: breus
2.1. Generalitat i Ryanair signen un conveni
per promoure el català
2.2. Renfe estrena servei d’alerta d’avaries
per SMS... però només en castellà
2.3. La “Ç” i l’”L·L” entren als dominis “.es”
2.4. Softcatalà compleix 9 anys
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[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>> Vitruvi:
“Dos cors”, del disc DO Tarragona 2007,
amb la revista Enderrock de setembre
http://www.enderrock.com/

Q2. Digues tres caràcters especials que
ara ja es poden usar als dominis “.es” (a
més d’als “.cat”)
> ç, l·l, ñ, á, à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>> Txipi Aité:
“Males notícies” del disc DO Tarragona
2007, amb la revista Enderrock de
setembre http://www.enderrock.com/
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233 [10-10-07]

1. [Breu] Frankfurt 2007:
http://www.frankfurt2007.cat/
2. [Breu] Mathew Tree torna a inaugurar
l’any acadèmic del CNLT: 31 d’octubre de
2007
http://www.matthewtree.cat/

5. DA: Manual d’estil. Eumo editorial:
tercera edició, revisada, actualitzada i
ampliada + CD-rom
http://www.eumoeditorial.com/

Q3. Digues el títol d’algun llibre de
Matthew Tree en català:
> 5 opcions: Contra la monarquia,
Memòries, Aniversari i La puta feina ///
La vida després de déu (surt demà)
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Nemset: “Lliure” del disc DO Tarragona
2007, amb la revista Enderrock de
setembre http://www.enderrock.com/

3. Justícia? La jutgessa del cas Issanta ja té
dues denúncies en contra per haver obligat
un testimoni a usar el castellà
- Apostil·la: només el 5% de demandes
judicials es presenten en català
4. [Breu] Nou cicle CINC (cinema en català):
aquesta setmana comença a la Conca de
Barberà, a Tarragona i Vendrell, la vinent.
234 [17-10-07]

1. [Tema] CINC, nou cicle de cinema en
català a Tarragona, Vendrell, Montblanc i
l’Espluga de Francolí
2. [Tema] Català a les universitats: nivell c
per a estudiants i professors? La CAL
engega la campanya “A la universitat, en
català!! http://www.cal.cat/
3. [Breu] Justícia? (2): El CGPJ xuta pilotes
fora amb la jutgessa Ingelmo

5. Lesrevistes.cat, portal de revistes
digitals de l’APPEC:
http://www.lesrevistes.cat/

Q4. Digues dues de les pel·lícules que es
podran veure al nou cicle CINC
> Descobrint els Robinsons, Shrek
Tercer, Ratatouille, Bojos pel surf,
Moguda sota el mar, Els 4 fantàstics i el
surfista de plata, La teranyina de la
Carlota
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Marc Parrot: “Ulleres per veure-hi
malament!, del disc Interferència (2007)

4. [Breu] “Bocamoll”, nou concurs lingüístic a
TV3
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235 [24-10-07]

1. Comença la 9a temporada de Voluntariat
per la llengua: dv. 26, 6 tarda, Antiga
Audiència
http://www.cpnl.cat/tarragona

5. La UIB edita el primer llibre en català
per aprendre xinès

2. [Tema] Estudi sociolingüístic: som 9,1
milions de catalanoparlants

Q5. Quants catalanoparlants hi ha als
PPCC, segons el darrer estudi presentat?
I quanta gent l’entén, en aquest territori?
> 9,1 milions / més d’11 milions
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió] >>>>>
Quimi Portet: “Cobra’m lo meu” > actua
a Caixa Tarragona aquest dissabte 27, a
2/4 d’11

3. [Breu] Programació setmanal del CINC +
2 estrenes comercials
4. [Breu] Bernat Joan ha presentat a
Frankfurt el traductor català <> alemany
http://traductor.gencat.cat/index_ca.jsp

236 [31-10-07]

1. Acte inaugural: Metthew Tree > breu
entrevista telefònica
2. Collita de tardor: breus
2.1. Universitats, Erasmus i català
2.2. Cicle CINC (i cartellera: només
Stardust, Oscar les Gavarres)
2.3. [Reserva] Els eurodiputats no poden
usar el català a les institucions europees
(però els ciutadants sí!)
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5. LexCat. Normativa en català
www.gencat.cat/justicia/temes/adjucat/ser
veis_pro/lexcat/index.html
> El web del Dept. de Justícia publica el
Reglament del Registre Civil en català

Q6. [Avui no hi ha qüestió, excepte que
algú ens truqui per encertar el títol de la
nostra sintonia, que és la que posarem]
> Mastretta: “Mi cuarto de hora”, del disc
Melodías en rayos X (Subterfuge, 1998).
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237 [07-11-07]

237 [07-11-07]

1. Campanya de Plataforma per la llengua
sobre el tracte discriminatori de 6 grans
empreses vers els clients catalanoparlants.
Pàgina boicotejada!
http://www.plataforma-llengua.cat/
http://www.directe.cat/article/sis-gransemrpeses-discriminen-el-catala-3887

5.Ja funciona el Google.cat
http://www.google.cat/

Q7. Digues dues de les sis grans
empreses que protagonitzen la campanya
de la Plataforma per la llengua.
> Danone, Lidl, Nutrexpa, Bayer, Cocacola i Durex
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>> Lluís: barra
lliure!

2. L’organisme gestor dels codis ISO
internacionals rebutja el codi “val” per al
valencià, diferenciat del “ca”.
http://www.sil.org/
3. [Breu] Cicle CINC: Bojos pel surf
4. [Breu] Supermercat de revistes en català a
Tarragona (8 a 11 de novembre)

238 [14-11-07]

1. Voluntariat i alumnes del CNLT fan una
visitat guiada a “Un dia a Mongòlia” [16-1107, matí] + nova campanya mediàtica sobre
el Voluntariat
http://www.cpnl.cat > pastilla “Voluntariat per
la llengua”
2. Tres notaris rebran un premi per les seves
aportacions a favor de l’ús de català a la
Justícia!

5. Pagès, David: El català perseguit. Ara
llibres, 2007
http://www.cultura03.com/arallibres/novet
ats/novara0080.htm
web per aportar-hi experiències:
http://www.cultura03.com/arallibres/ara00
11.html
adreça correu-e:
elcatalaperseguit@arallibres.cat

Q8. Digue’s quina és l’última pel·lícula
que has vist en català a una sala de
cinema i a casa en DVD (o similar).
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Rosa Luxemburg: “Himne nihilista”, del
CD Autobiografia oficial (amb l’Enderrock
de novembre)

3. [Breu] El català, oficial de la cimera
iberoamericana
4. [Breu] Cicle CINC: “Moguda sota el mar” +
estrena de “La lluna en un cove”.
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239 [21-11-07]

1. Flaixos del CNLT:
1.1. Presentacions de voluntaris a
Vendrell (16/11), Salou (20/11) i
Calafell (22/11)
1.2. Presentació Rastres de Sàndal
(28/11)

5. CINCA, Dolors i CASTELLS,
Margarida: Diccionari àrab-català.
Enciclopèdia catalana.

2. Català oficial o no?: Aragó (> no!), Europa
(> no!), Administració de l’Estat espanyol
>sí!), Administració policial espanyola (> sí!)

[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Quico Pi de la Serra: “M’agrada el
blues”. Actua ds. 24/11 a l’auditori Caixa
Tarragona (Cicle Pop d’Autor 07).

3. Les administracions es posen .CAT
(correu-e de la Generalitat catalana i webs
del Govern balear)

240 [28-11-07]

1. Presentació de Rastres de Sàndal, d’Asha
Miró i Anna Soler-Pont. Fundació La Caixa,
avui, 6 de la tarda
2. Constituït nou Consell de Centre del
CNLT, Rosal Rossell Rigau, nova
presidenta.
3. Nou baròmetre WICCAC: 25 de novembre
de 2007
http://wiccac.org/
4. [B] Estrena cinematogràfica de la
setmana:
Bee Movie
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Q9. Digues una administració pública on
el català es podrà usar oficialment i un
altre on no:
Sí: administració general i policial
de l’Estat espanyol
No: administració aragonesa i
europea comunitària

5. Anuaris.cat, espai de referència per
consultar l’actualitat periodística dels
PPCC des del 1994
http://www.anuaris.cat/

Q10. Digues un/dos sectors ben
posicionats al baròmetre WICCAC i
un/dos de mal posicionats:
+ Universitats (1r) — Editorials i llibreries
(12è)
- Automòbil (35è i últim) — Telecos.,
electrònica, telefonia mòbil i tecnologia
(26è)
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Antònia Font: “Mecanismes”, del Coser i
Cantar (dismedi, 2007)
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241 [05-12-07]

1. La Generalitat sanciona 29 aerolínies per
publicitat enganyosa, clàusules abusives i
incompliments de la Llei de política
lingüística
+ [1.1. El 2006, l’Agència Catalana de
Consum va sancionar 170 empreses per no
utilitzar el català]

5. Google cerca de llibres en català
6. Nova versió d’Skype en català
http://www.feshocat.com/ http://tradu.feshocat.cat/

2. Plataforma per la llengua: Catvolta
http://www.plataforma-llengua.cat
+ [2.1. subvencionats per cerveses Moritz]

Q11. Digues algun dels grups/solistes
que apareixen al concurs del diari Avui
per triar els millors discos de cançó i de
pop-rock en català del 2007:
> Pop-rock: Antònia Font, Els Pets,
Gossos, Obrint Pas i Mazoni
> Cançó: Refree, M. del Mar Bonet,
Sanjosex, Eduard Canimas i Gerard
Quintana
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Antònia Font: “Robot”, del disc Coser i
Cantar (Blau-Discmedi 2007)

3. [B] Curs d’SMS en català a Calafell
4. [B] La cançó i el disc en català del 2007
(votacions a http://www.avui.cat/ des del 3 al
16/12/07)

242 [12-12-07]

1. [Tema] Rànquing dels mitjans de
comunicació amb més audiència (1a part:
diaris digitals i en paper i webs d’informació).

5. Col·lecció “Ginjoler” (Ed. El Cep i la
Nansa). contes adaptats a la Llengua de
Signes Catalana

2. [Mini-tema] “Bocamoll”, nou concurs
lingüístic a TV3 (havia de començar la 2a
quinzena d’octubre, 17/10/07).

6. La Plataforma per la llengua edita la
versió valenciana de la guia Què faig
si...?
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies

3. [B] Cinema en català per Nadal:
poquet, poquet...
4.
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Q12. Digues un dels 5 primers diaris
digitals en català més llegits i un dels 5
primers en paper, però en català (n‘hi ha
tres i tres)
1 (digitals): Vilaweb, Avui.cat, Racó
Català, La Malla, E-Notícies
2 (paper): El Periódico, El Punt i Avui
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Mazoni: “Jeroglífics”, del disc Si els dits
fossin xilòfons (BankRobber 2007)
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243 [19-12-07]

1. El CNL col·labora amb els parcs infantils
de Nadal + Horaris de Nadal del CNLT

5. Trivicat: un trivial en català per al mòbil
http://www.trivicat.com/

Q13. Digues quin és el millor disc en
català del 2007 per a tu.

2. L’IEC estrena un Portal de Publicacions,
que permet l’accés als 3.300 títols que ha
publicat en un segle
http://publicacions.iec.cat;
http://www2.iecat.net

6. 3cat24.cat, nou portal de notícies 24
hores de la CCMA
http://www.3cat24.cat/

[Per tancar el 1/4 de català
enguany]>>>>> Sanjosex: “Coses
meves”, núm. 6 del disc Temps i rellotge
(BankRobber 2007).
Actua a la sala Zero, dia 28/12, a les 21 h

5. Windows Live Messenger 8.5 en català
(traducció de Fes-Ho-Cat
http://tradu.feshocat.cat/index.php?
seccio=msn-cat

Q14. Quants anys fa que fa néixer Jaume
I?
> 800

3. [Breu] Premis Enderrock 2008
http://www.enderrock.com/
4. [Breu] Balanç dels cicles CINC 2007

244 [09-01-08]

1. 2008, any de commemoracions vàries:
1.1. Any Internacional de les Llengües de la
Unesco. Els governs català, basc i gallec
s’uneixen en diverses iniciatives
lingüístiques.
1.2. 800 anys del naixement de Jaume I.
Els governs català, valencià i balear
s’uneixen per commemorar-lo.
1.3 Perpìnyà, Capital de la Cultura
Catalana

6. La Generalitat es gastarà 12 milions
d’euros en 4 anys en llicències Microsoft!

[Per tancar el 1r 1/4 de català
d’enguany]>>>>> Sanpedro: “Bons
costums”, núm. 4 del disc L’atracció
monumental (Cydonia 2007).

2. TV3 emet la segona temporada de
“Caçadors de paraules” (dilluns, 21.50 h)

CNL de Tarragona

7

245 [16-01-07]

1. [Tema inicial] Any Rodoreda. El CNLT
porta 70 alumnes i voluntaris a veure “La
plaça del diamant” (8-feb-08) al Metropol.

5. Música catalana.net, renovat portal de
referència de la música en català dels
Països Catalans
http://www.musicacatalana.net

2. [Tema +] Termcat presenta un estudi
sobre la implantació dels neologismes
esportius
+ Diccionari de seguretat viària (en línia)
+ Diccionari de motociclisme (en línia)
http://www.termcat.cat/

Q15. Quines són les llengües cooficials a
Catalunya?
> Català, Castellà i Occità
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Whiskyns: “Trens d’alta velocitat”, del
disc Reus, París, Londres (Global, 2007)

3. Novetats occitanes:
3.1. Llibre de toponímia occitana (sudOuest editions)
3.2. La Generalitat crea l’oficina “Occitan en
Catalonha” per fomentar la llengua occitana
246 [23-01-08]

1. Visita a Centcelles dels voluntaris de
Constantí i de Tarragona. Cal apuntar-s’hi
abans del dia 29.
http://www.cpnl.cat/tarragona
2. Balanç del voluntariat per la llengua 2007
(CPNL+SPL) + La nova immersió lingüística
arriba a Tarragona

5. VENY, Joan: Petit Atles lingüístic del
domini català. Publicat per l’IEC.

Q16. A quants col·legis del Camp de
Tarragona s’aplicarà el nou model
d’immersió lingüistica, inicialment
> 8 (4 a Tarragona, 2 a Reus...)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Mishima: “Neix el món dintre l’ull” , núm.
3 del disc Set tota la vida (2007)

3. [B] Orange presenta el primer mòbil amb
Windows Mobile en català
http://www.elteumobil.cat/web/presentacio
4. [B] La Wikipèdia en català ja arriba als
10.000 articles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

CNL de Tarragona
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247 [20-01-08]

1. Constantí obre la 5 temporada de
Voluntariat per la llengua amb Matthew Tree
+ Visita a Centcelles (div. 1 de febrer / dj. 31
de gener) http://www.cpnl.cat/tarragona

5. 100 llibres de ciència
http://www10.gencat.net/dursi

2. [Tema] Cinema en català?
2.1.Cinealacarta.cat, portal d’emissions en
streaming en català
http://www.cinealacarta.com/web/index2.asp
2.2. El Govern augmenta les ajudes per
activar els rodatges en català + Rodatges en
català 2007
2.3. Estrena de la setmana en català: My
Way (Josep Antoni Salgot)

Q17. Digues alguna pel·lícula en català
estrenada/rodada el 2007.
Alt: última pel·lícula vista en
català o disc comprat en català.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Mesclat: “Crema catalana”, núm. 2 del
disc Cròniques Colonials (Musicaglobal,
2007)

3. [Breu] Hi ha 25.000 usuaris de la Llengua
de Signes Catalana. I Seminari de la LSC
(IEC, 25 i 26 gener)

248 [06-02-08]

4. [Breu] “Catalan Music” al Midem
1. Matrícula de cursos i anada al teatre “La
plaça del diamant” (08-02-08)
2. El Consell General dels Pirineus Orientals
declara el català oficial a la Catalunya Nord
3. Nou cicle CINC: comença aquest dissabte
i arriba a més poblacions de l’àrea del CNLT
Via ràpida: http://www.cpnl.cat
4. [B] Eyak, una altra llengua extingida
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5. Enderrock 148, febrer
http://www.enderrock.com/
6. L’Europarlament estudia denunciar
l’autor de la traducció del web de
parlament europeu al català
http://www.europarl.cat/

Q18. Digues dues pel·lícules de les que
es podran veure al nou cicle CINC
> Doraemon i el petit dinosaure;
Nocturna; Donkey Xote; Mr Magorium i la
botiga màgica; Bee Movie; Moguda sota
el mar; Arthur i els Minimoys; En Pérez, el
ratoí dels teus somnis; Astèrix i esl
víkings; Shreck Tercer.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pirat’s
Sound Sistema: “Digues què faràs”, del
disc Pop-rock de Catalunya 2007 (ICICEnderrock, 146).
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249 [13-02-08]

1. [Tema]
Protocol de col·laboració entre els governs
de Galícia, Catalunya i Euskadi per defensar
la pluarlitat lingüística (“Declaració de París”,
Expolangues, 08-02-08)

5. Llengua i ús núm. 40, l’últim en paper.
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacio
ns/liu.htm
6. Llengcat renova el web totalment
www.gencat.cat/llengua

2. [Tema] Generalitat, telefonia i català
(Mobile World Congress a Barna aquesta
setmana)

Q19. Digues el nom d’algun dels
guanyadors dels premis Enderrock 2008 i
una pel·lícula que es projecti aquest cap
de setmana al cicle CINC a les nostres
comarques.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>Joan
Miquel Oliver: “Sa núvia morta” Single
2007 (+ Hansel i Gretel)

3. [B] Premis Enderrock 2008: festa el dm.
19-02-08
4. [B] Cicle CINC: aquest cap de setmana...

250 [20-02-08]

1. “Oberts al català” + “Profit”: campanyes
per augmentar i millorar la presència del
català al comerç i els sector de l’hostaleria i
la restauració
2. Cinema per a tothom!
2.1. La Generalitat destinarà 2,4 milions
d’euros al doblatge al català el 2008.
Estrenes sonades...
2.2. Cicle CINC per a aquest cap de
setmana
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5. Enciclopèdia Catalana en línia total!
www.enciclopedia.cat
6. Què faig si..., arriba a la 3a edició i
10.000 exemplars gratuïts distribuïts.
http://www.plataforma-llengua.org/

Q20. A) A quants treballadors es
formaran en català amb el programa
“Profit”? > 2.500
B) Quants euros es gastarà la
Generalitat en doblatge el 2008 > 2, 4
milions
C) Digues dues de les pel·lícules que es
preveu estrenar doblades al català aquest
anys 2008.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Xazzar: “Història d’amor”; del disc Que no
s‘escapin els gossos (Kasba Music, 2007)
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251 [27-02-08]

1. El cinema en català creix + Programació
del CINC
2. Els negatius:
2.1. L’IEC no cedeix dades del dicicionari.
2.2.El govern español regala dominis .es
per fer la punyeta al .cat.
2.3. Bono diu que no permetrà usar el
català al Congrés.

5. Pro Evolution Soccer 8 amb la selecció
catalana de futbol.
http://www.selecciocatalana.org/
6. Ortega, Rodolf: Tinc un dubte. El petit
llibre del català correcte. ed. La Magrana

Q1. Quantes pel·lícules en català s’han
projectat el 2007:
a) 107
b) 146
c) 199

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Filippo Landini: “99,9%”, del disc Primer
primera (2007)

3. [B] Canal Català i Tele 5 col·laboren en el
doblatge al català de sèries d’èxit.

252 [05-03-08]

1. [Tema] La Generalitat crearà dos centres
de recerca lingüística

5.Open Office 2.3.1
http://www.softcatala.org

2. [Temes semi-breus] Aniversaris: Racó
Català (4t digital més llegit), 9 anys;
WICCAC, 7 anys: últim rànquing.
http://www.racocatala.cat;
http://www.wiccac.cat

6. Productes de la Terra estrena nou web
http://www.productesdelaterra.cat

3. [Breu] Marius Serra al CNLT (12-03-08)
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona
4. [Breu] Final cicle CINC + Música en
directe a Tgna
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Q22. A) Digues 2 webs de companyies
aèries que tinguin el web en català (nou
rànquing WICCAC).
Spanair, Air Europa, Vueling, Clickair,
easyJet, Ryanair i Bmibaby.
B) Proposa una parella per a
“Escenes de matrimoni” a la catalana.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Marc
Parrot: “Radioafeccionat”, del disc
Interferència (2007). Teatre Metropol, 703-08, 2/4 de 10 vespre
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253 [12-03-08]

0. Horaris setmana santa: CNL tancat del 17
al 24
1. Màrius Serra: entrevista telefònica
+ altres activitats previstes

5. Termcat: tres nous diccionaris en línia:
esgrima, rugby i esports nàutics
http://www.termcat.cat/productes/

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Nisei: “Una setmana sencera”, núm. 6 del
disc Continents (BCore Disc, 2007).

2. La Tafanera, un portal de promoció de
notícies que es renova
http://www.latafanera.net/

Actuen al Pub Zeppelin (Salou), dv. 14 11 nit [Gratuït]

3. [B] Festival eròtic “Elbaixeròtica.cat”,
organitzat per Conrad Son. Discoteca
Tijuana, Cornellà de Llobregat, del 13 al 15
de març. http://www.elbaixerotica.cat/

254 [26-03-08]

1. Novetats CNLT:
1.1. El CNLT s'apunta a la campanya
“Oberts al català”
1.2. Nou curs de nivell bàsic al Centre
Obert de Català +CD-Rom (comença dv. 2803-08)
2. Cicle de cinema en català-Filmoteca
Andrés de Andrés (Comença dimarts 01-0408)

Q23. Propostes de parelles per a un
“Escenes de matrimoni” a la catalana

5. El web negre
http://www.elwebnegre.com
6. ComiCat impulsa uns premis de còmic
en català
http://comicencatala.blogspot.com/

Q24. Propostes de parelles per a un
“Escenes de matrimoni” a la catalana

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Rauxa: “Qui gemega ja ha rebut”, del
disc Teràpia de grup (Música global,
2008)

3. [B] Ryanair es compromet a promoure el
català
http://www.ryanair.com/site/CA/
4. [B] Declarar en català a l'Audiencia
Nacional...

CNL de Tarragona
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255 [02-04-08]

1. Comença la 10a edició del Voluntariat a
Tarragona. Activitats vàries i diverses: ...

5. Guia de conversa universitària japonèscatalà
http://www.ub.edu/guiaconversa/

2. [Breus] Mirades al nord:
2.1. Andorra: es constitueix la Fundació
Ramon Llull. http://www.llull.cat
2.2. Perpinyà: el Centre Cultural CatalàCasal Jaume Iestrena nous locals
2. Vall d’Aran: l’aranès s’incorpora a
l’adminitració catalana
256 [09-04-08]

1. Primavera frenètica al CNLT:
1.1. Trobada Mataró-Tarragona
1.2. Expo-etiquetatge
1.2.1. Plataforma per la llengua: “El
català en els catàlegs dels grans
establiments comercials i supermercats,
a Catalunya”.
http://www.plataforma-llengua.cat/

Q25. A) On tindrà la seu al Fundació
Ramon Llull: Catalunya, País Valencià,
Andorra, Balears o Alguer?
B) Opció palíndroms...
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Dijous
Paella; “All Sex Mai Cauen”, dels disc
Dijous Paella, 2a edició + extres [Plural,
2007] http://wwww.dijouspaella.com

5. Enderrock, 15 anys
http://www.enderrock.com/

Q26. A) De quina població catalana
vindrà un grup de volutnaris aquest
dissabte a visitar la Tgna Romana?

6. Esforç, 1 any http://www.esforc.com/
B) Opció palíndroms...
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Gerard Quintana: disc Treu banya

2. [Breus] Mirades insulars:
2.1. Alguer tindrà una TV en català
2.2. Govern de les Illes Balears:
nova web oficial
www.illesbalears.cat
2.3. El TS Justícia de les IB considera el
català com a llenga estrangera
2. El Servei de Salut Balear no respecta la
Llei de NL

CNL de Tarragona
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257[16-04-08]

1. Entrevista amb Francesc Marco i Helena
Torrell, de la Plataforma per la llenguaTarragona [guió adjunt]
http://www.plataforma-llengua.cat/tarragones

3. Còmics en català al 26è Saló del
Còmic de Barcelona (17 a 20 d'abril)
http://www.ficomic.com/

2. [B] Recordatori visita Henri CartierBresson per a voluntariat i alumnat del CNLT
[dv. 18-04-08].

258 [23-04-08]

1. Entrevisteta a voluntaris (i aprenents)
lingüístics: Ger Sardà (vol.), Carme Rovira
(vol) i Jane Delaney ??? (ap.)
+ Sorteig entrades teatre Metropol
+ Exposició “La llengua en l'etiquetatge de
les grans marques”. (fins al 4 de maig!)

4. Informe del Gremi d'Editors i de
l'Associació d'Editors: Com està la lectura
en català?

Q27. A) Digues dues de les marques
presents a l'exposició “La llengua en
l'etiquetatge de les grans marques” (a
l'Äntiga Audiència, del 14 d'abril al 4 de
maig).
Bayer (Aspirina), Coca-cola, Danone
(iogurts i galetes Pim's LU), Durex,
Heineken, Kellogg's, Nestlé (xocolata,
purés Maggi), Pepsico (patates Lays),
Schweppes.
B) Opció palíndroms
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Plouen Catximbes: “La Blanca”, cançó
núm. 3 del disc Telescopi (Propaganda
pel Fet, 2008)
Q28. Avui, si de cas, palíndroms!
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Sisa:
“Des de la lluna”, del disc Ni cap ni peus
(K-Indústria)

2. Setmana de convenis i estrenes: Conveni
d'adhesió de l'Ajt. del Vendrell al CPNL (dl.
21); presentació SPLAT (dl. 21, amb Bernat
Joan); ST Justícia s'adhereix al Voluntariat
per la llengua del CPNL (dt. 22)
3. “El català, llengua comuna”, la Plataforma
per la llengua i 22 associacions d'immigrants
fan una jornada d'acolliment lingüístic.
http://www.plataformallengua.cat/noticies/noticia.php?id=511
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259 [30-04-08]

1. Optimot, nou servei de consultes
lingüístiques
http://optimot.gencat.cat

5. Cassany, Daniel: Esmolar l'eina, guia
de redacció per a professionals.
Empúries, 2007

2. Les seqüeles de Sant Jordi:
2.1. Quisoc.cat http://www.quiosc.cat/
2.2. Fundació Punt.cat: “El joc de la
Conquesta del Domini .CAT”
http://www.quiosc.cat/

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Filippo Landini: “Corre”, del disc Primer
Primera [Gorvijac Music, 2007]. Actuen a
la 9a Fira de la Musica al carrer de Vilaseca [1 a 4 de maig]

3. Etiquetatge, comerç i consum responsable
en català: coses de la Plataforma per la
llengua...
3.1. Exposició Etiquetatge Antiga Audiència.
Fins al dia 4
3.2. Plataforma del Tarragonès: 105
establiments de Valls i Tarragona no
compleixen la Llei 1/98, de Política
lingüística
3.3. Campanya de consum responsable en
català http://www.plataforma-llengua.cat

260 [07-05-08]

1. I Congrés Internacional de Neologia
[Barcelona, del 7 a 10 de maig]
2. Premis ComiCat 2008: guanyadors (1a
Setmana del Còmic a Tarragona 7 a 11-05)
http://comicencatala.blogspot.com
3. Avui, xerrada de Roger de Gràcia del SLC
de Tarragona, sobre “Caçadors de paraules”.
Entrevista telefònica.
http://www.tv3.cat/programa/218222474/Cac
adors-de-paraules

CNL de Tarragona

Q29. Avui no hi ha qüestió, sinó el sorteig
de les entrades per a l'espectacle Òscar,
una maleta, dues maletes, tres maletes,
el nostre concurs de Sant Jordi.

5. GesTerm, eina lliure del Termcat per
crear diccionaris teminològics
http://www.termcat.cat/

Q30. A) Pots dir algun dels premiats pels
premis ComiCat 2008?
B) Digues dos neologismes (pistes:
informàtica, audiovisual, política)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pascal
Comelade: “Cançó sense títol”, núm. 7
del disc Mètode de Rocanrol (Discmedi,
2008)
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261 [14-05-08]

1. La Plataforma alerta sobre la manca de
cinema en català a Tarragona.
http://www.plataforma-llengua.cat/
Vídeo: http://www.plataformallengua.cat/cinema/elsGomis.html

5. La catosfera literària 08. Cossetània
edicions.
6. Ecodiari, diari digital ecologista
http://www.ecodiari.cat/index.php

2. Per demanar que no quedi!
2.1. Campanya d'Escola Valenciana
2.2. Català a França, alguna cosa es remou!
2.3. Tresserres reclama a RTVE una TVE
en català per als PPCC
2.4. L'Entesa vol que al Senat es pugui
parlar en català, basc i gallec

262 [21-05-08]

1. Campanya “Si us plau, parla'm en català”
http://parlacatala.cat/
2. Cinema en català: Indiana Jones i altres
estrenes
3. [B] Andorra a Eurovisió: no era per
l'idioma...

Q31.Quantes pel·lícules s'han projectat
en català al cinemes comercials de
Tarragona enguany?
> 9 (d'un total de 133)
B) Digues dos neologismes (pistes:
informàtica, audiovisual, política)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Kenzapi: “Compta-hi”, cançó núm. 1 del
disc Kenzapi [www.kenzapi.com]

5. Termcat: Lèxic de fàrmacs (en línia) i
Terminolgia oberta de gastronomia
http://www.termcat.cat/

Q32. A) Digues el títol oficial en català,
d'alguna de les pel·lícules d'Indiana
Jones.
B) Digues dos neologismes
(pistes: informàtica, audiovisual, política)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Roger
Mas: “Sota l'om”, núm. 15 del disc
Cançons tel·lúriques (K Indústria, 2008)

4. [B] Concurs i guanya un mòbil en català
cada 15 dies
http://www.racocatala.cat/inscriure/mobils
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263 [28-05-08]

264 [04-06-08]

1. Entrevisteta a voluntaris (i aprenents)
lingüístics: Josepa Sardà (vol.) + Amanda
Janeth (ap.) i Raül Cid (vol):
Introducció: dades del Voluntariat al CNLT.
Maig 2008
a) D'on sou, quan fa que esteu aquí (AP)?
b) Quan fa que aprens català (AP)?
c) Quan fa que us heu incorporat al
“Voluntariat per la llengua”?
d) Com us ha anat l'experiència? Heu repetit
o repetireu?
e) Ho recomaneu o ho recomanaríeu? A qui?

2. Nicolàs, Fúlvia i Arriaga, Maialen:
Estan bojos, aquests catalans. Com ens
veuen els nouvinguts. Angle editorial,
2008.

1. El Vendrell presenta l'exposició “La
llengua en l'etiquetatge de les grans
marques: del 2 al 30 de juny+ Apostil·la:
informe Plataforma incompliment

5. CD àudio + llibre perquè els xinesos
aprenguin català

2. Immigració i coneixements de català
3. [B] El Senat espanyol reformarà el seu
reglament per permetre l'ús de les diferents
llengües oficials a les CA

CNL de Tarragona

3. La col·lecció “Bernat Metge” de clàssics
traduïts al català es posa a l'abast del
gran públic.

Novetats editorials i informàtiques

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Hidrogenesse: “Fuig llop fuig llop fuig”,
del disc Bestioles (Austrohúngaro, 2008).

4. Arriba l'iPhone, alliberat i en català.
http://www.productesdelaterra.cat
5. Arriba l'última versió de l'Skype en
català. http://tradu.feshocat.cat

6. Ja està disponible en català l'última
versió d'Skype
http://tradu.feshocat.cat/

Q33. A) Quin percentatge de xinesos
residents a Catalunya entén el català?
a) 34,4% - b) 26,3% - c) 45%

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pirat's
Sound Sistema: “Lletres de colors”, del
dis Vol. II (2007)
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265 [11-06-08]

1. Actualitat del CNLT:
1.1 AVUI: Matrícula per als cursos d'estiu
1.2. DEMÀ: Signatura del conveni de
col·laboració amb l'SPLAT (migdia)
Signatura del conveni d'integració de
l'Ajuntament de Constantí (tarda)
1.3. DIV.: Actes de cloenda dels cursos de
català al Vendrell i a Constantí
2. El cas d'Air Berlin...
http://www.joanpuig.blogspot.com/
http://www.plataforma-llengua.cat/airberlin/
http://www.racocatala.cat

5. Neix l'editorial Setze Vents
http://www.setzevents.cat/
6. Tríptic “El català, llengua d'acollida”, de
la Plataforma per la llengua. El repartirà
l'SPLAT

Q1. A) Digues el nom d'alguna
companyia aèria de baix cost que utilitzi
el català, mai sigui a la seva web.
Click Air, Ryanair, Spanair /
Vueling, Air Europa, Bmibaby / American
Airlines (no baix cost)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Tupolev: “Malalt”, núm. 7 del disc
Tupolev (amb Enderrock 137, març 2007)
http://www.tupolev.cat/

3. Les OGL van rebre 1.300 queixes i
denúncies el 2007
4. [B] Els funcionaris que vagin a les balears
hauran d'acreditar coneixements de català
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266 [18-06-08]

Especial final de temporada, amb globus variats i recomanacions per passar un estiu
d'oci en català!
Informacions diverses
Després de la caràtula entra música de fons per a tot el programa: Le Petit Ramon:
“Morts (desastre, barbàrie i desastre)”, núm. 1 del disc Morts, desastre i barbàrie
(Banrobber, 2008)

[Per tancar el 1/4 de català aquesta
temporada]>>>>> Redbanner: “La cosa
nostra”, núm. 10, del disc Despertant
consciències (2008, presentació de
Radikal Records, amb vídeo censurat de
Camarada Kalashnikov: “Tirano Saura”)

1. Fi de curs i voluntariat (10a temporada: aquest divendres, 20 de juny, a les 6 de la
tarda. Antiga Audiència
2. Per passar un estiu d'oci en català:
2.1. Lectures: TotTarragona.cat http://www.tottarragona.cat/
Enderrock (juny) http://www.enderrock.com
2.2. Informàtica: Firefox 3 Download day http://www.racocatala.cat/
Trevian, un joc en línia i en català
http://www.travian.cat/index.php
2.3. Cinema: novetats en català per a l'estiu
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
2.4. Música jove: festivals d'estiu per a tots els gustos: 7è FesTinoval (Lleida), Senglar
Rock (Lleida), Acampada Jove (Arbúcies?), Pop Arb (Arbúcies), Faraday (Vilanova),
Acampallengua (Mallorca), Fona (Sant Pere de Ribes), Mollerussa Electric Motel
(Mollerussa), In-Somni (Girona), Festival Oh! Blong (Masquefa)...
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