UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 13a temporada
Número i
data

Informacions diverses

Novetats i seccions variables

Paraula Viva / Rostim tòpics ...i les
cançons

370 [28-09-11]

1. Dilluns comencem els cursos del
2011-2012
2. Aquest estiu hem fet “1/4 de català
de platja”http://blocs.cpnl.cat/1quart/
3. Previsions i novetats per a aquesta
13a temporada

Novetats editorials i informàtiques
5. «Catalan! Music eMagazine»
http://issuu.com/catalanarts/docs/catalan_
_music_emagazine_cat

[Per obrir]> Anna Roig i l'Ombre de Ton Chien:
“La senyora tímida”, núm. 2 de Bigoti vermell
(2011).
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-00 > presentació (document adjunt).
[Per tancar]> Anna Roig i l'Ombre de Ton
Chien: “La vedette del teu cap”, núm. 9 de Bigoti
vermell (2011)

371 [05-10-11]

1. Voluntariat per la llengua> arrenca la
nova temporada
//www.facebook.com/pages/Voluntariatper-la-Llengua-Tarragona
1.1 Curiositat: el Voluntariat per la
llengua arriba a Itàlia
http://www.infovol.it/
2. Inaugurem dues exposicions per
començar el curs
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
agenda.html?ID=4060

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. Vocabulari bàsic dels grans magatzems,
en línia
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/129/Presentacio/
4. Paraula de Tecla, en línia
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/131/Presentacio/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Brams: «Oferta
de diàleg», núm. 6 del disc Oferta de diàleg
(Música global, 2011)
Concurs: Paraula Viva [Sintonia: Kasabian]
CPV-X1 > Comença el concurs!: explicació
bases i enllaç
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Brams:
«Salvem els pronoms febles», núm. 9 del disc
Oferta de diàleg (Música global, 2011)
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372 [19-10-11]

373 [26-10-11]

1. Actualitat del CNLT:
1.1 Ja tenim pàgina de Facebook del
CNLT
1.2 Exposicions al CNLT fins al dia 28
1.3 Sessió per a empreses gràfiques:
“Com evitar errors lingüístics freqüents”
(dt. 25/10/2011), a la seu del CNLT.
2. El Govern, Plataforma per la Llengua
i Wiccac demanen Twitter i Amazon en
català http://wiccac.cat/
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. Nou cicle de cinema infantil CINC.

Novetats editorials i informàtiques
4. Ja està disponible l'Ubuntu 11.10,
sistema operatiu basat en Linux: lliure,
gratuït i en català
http://www.softcatala.org/

1. Actualitat del CNLT:
1.1 Presentació de parelles
lingüistiques Calafell (21-10);
Tarragona, demà, a les 6 tarda
1.2 Exposicions: tanquen aquest
divendres
2. L'Observatori de la Llengua Catalana
denuncia a Estrasburg que l'Estat
espanyol incompleix la Cata Europea
de les Llengües Regionals o
Mironaràries
http://www.racocatala.cat/noticia/27242/
denuncien-lestat-espanyol-incomplircarta-europea-llengues
3. Cicle CINC: Arthur i la guerra dels
mons

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-16. (El primer d'aquesta
temporada)
— De pel·lícula!: cornuts i pagant el veure
— L'afer Quintana: sempre n'hi ha que
troben pèls als ous!

CNL de Tarragona

[Per obrir]> Joan Palomares: “Rebentat el
pestell”, núm. 2 del disc Asssaig sobre amor i
plusvàlua (Mesdemil, 2011)
Concurs: Paraula Viva [Sintonia: Kasabian]
CPV-02 > Guanyadors 1a quinzena: 00
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar]> Joan Palomares: “Viatge a Mart”,
núm. 8 del disc Asssaig sobre amor i plusvàlua
(Mesdemil, 2011) www.mesdemil.org

[Per obrir]> Crator: “El problema”, núm. 10 del
disc Males llengües (L'indi music, 2011)
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-03 > Guanyador 2a setmana: Aleix Rovira
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar]> Crator: “Males llengües”, núm. 9
del disc Males llengües (L'indi music, 2011)
http://www.crator.es/index.html
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374 [02-11-11]

375 [09-11-11]

1. Acvtivitats del COC per al novembredesembre:
1.1 Sessions inicials al COC
1.2 Jocs de praules
1.3 Sessions de llengua
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
2. [Breu] Antoni Vera, nou director de
l'Institut Ramon Llull a les illes balears
http://www.llull.cat
3. [Breu] Festival Faraday Tardor, 4 i 5
de nov. a Vilanova i la Geltrú
http://www.faraday.tv/2011
4. [Breu] Cicle CINC: Els barrufets
(5/11-Tgna, Vila-seca, Vendrell) / Keryti
i la casa de contes (6/11) Montblanc
1. [Breu] Nova edició del Voluntariat
lingüístic a Valls
2. [Breu] L'Agència Catalana de
Consum no aplicarà l'obligatorietat
d'etiquetar en català.
http://www.consum.cat/
3. [Breu] Perpinyà defensa el català i
en prepara un pla de política lingüística
4. Dossier: videojocs en català:
4.1 Tintín, el primer en català per a
Nintendo! http://ubi.com/es
4.2 Oriol Comas, expert creador i
divulgador
http://www.vilaweb.tv/canal/jocs-populi

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. El web d'El Temps es modernitza i
s'obre: http://www.eltemps.cat/
6. Neix Euscreen, portal eurpeu de fons
audivisuals de TV, amb la participació de
TV3 http://www.euscreen.eu/index.html

[Per obrir] > Antònia Font: «Me sobren
paraules», núm. 1 del disc Lamparetes (2011)
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-04 > 3a setmana: sense guanyadors!
Nou concurs del CPNL: “Sigues viu, tingues
paraula” http://www.cpnl.cat/
[Per tancar] > Antònia Font: «Calgary 88»,
núm. 7 del disc Lamparetes (2011)

[Ajornada]

[Per obrir]> Pau Vallvé: «Amic dels cirerers»,
núm. 5 del disc 2010 (Amniòtic records, 2010)
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-05 > Guanyadora 4a setmana: Elga
Cremades
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar] > Pau Vallvé: «Vacances», núm. 4
del disc 2010 (Amniòtic records, 2010)
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376 [16-11-11]

1. Activitat recent del CNLT:
1.1 Dl.> Presentacions de parelles
lingüístiques (Valls, Salou)
1.2 Ahir>Trobada de voluntaris (ahir,
a Tgna)
1.3 Demà> Jocs de paraules al COC:
Scrabble i Boggle (i 24/11)

2. Entrevista amb Bèrit Harms, becària
“harmburguesa” de l’SPLAT, estudiant del
Màster de Llengua, literatura i cultura
catalana URV i primera voluntària
alemanya (no aprenent!).

[Per obrir] > Els Catarres: “Potser vindré”, núm.
1 del disc Cançons (autoeditat, 2011)
http://www.elscatarres.com/
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-06 > Guanyador 5a setmana:
José M. Valledor Almansa
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
Sorteig d'entrades per parelles lingüístiques
De fons: Els Catarres: “Tots menys tu”, núm. 7
Tres espectacles, tres parelles afortunades

377 [23-11-11]

1. 8a festa per al joc i la joguina en
català (26-11)
http://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/1480
2. Temes abreujats:
2.1 L'AVL ja té nou president, el blaver
Ramon Ferrer
http://www.avl.gva.es/inici.html
2.2 L'Ajuntament de Perpinyà activa el
seu domini .CAT http://ajuntamentperpinya.cat/ca
2.3 El Sona 9 2011 (11a edició) ja té
guanyadors

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. El català, present a totes les cerques de
Google http://www.google.cat/
6. Glénat publica un diccionari exhaustiu
del còmic català del 1939 al 2011
http://www.glenat.cat /
http://comic.cat/2011.html

[Per tancar] > Els Catarres: “Instants de
complaença”, núm. 6 del disc Cançons
[Per obrir] > Élena: “Dos dies no són sempre”,
núm. 4 del disc D'herois i desastres (Warner,
2011)
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-07 > Guanyador setmana 6> Juan León
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar] > Élena: “Bagatge i equipatge”,
núm. 1 del disc D'herois i desastres (Warner,
2011)
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378 [30-11-11]

1. El CNL de Tarragona estrena un
program pilot de cursos bàsics de
català per a immigrants en atur
2. Ja tenim els nous catàlegs de jocs
en català, les cartes als reis i els
calendaris per al 2012

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-17. La nova política lingüística de
majoria absoluta a les Illes i al PV:
terrorisme toponímic, aniquilació de la
immersió lingüística al sistema
d’ensenyament i embolica que fa fort, fot-li
que és de goma i fins que parli anglès!
Però... Plataforma per la Llengua i Som
escola tenen publicat un «Argumentari» en
defensa de la immersió lingüística
http://www.plataforma-llengua.cat
http://www.somescola.cat

379 [14-12-11]

1. Català al Twitter:
-@flaixllengua, del grup Flaix FM
-@esadir, de la CCMA
-@PiuCat, Curs de Barcelona Media
“Piula en català”
-Mapa llengües d’ús a Internet
2. El segell Bankrobber compleix 10
anys> festival amb tots els seus
artistes. (Sala Apolo, 16-12-11).
http://www.bankrobber.net

Novetats editorials i informàtiques
3. LLUÍS, JOAN-LLUÍS: A cremallengua.
(Viena edicions), es presenta avui.
4. L’IEC acull la presentació de Pop lletrat,
(DVD-Enderrock desembre); Català a
l’atac (microespai TV3) i concurs de
microrelats per Twitter. http://www.iec.cat
5. Sopa de Cabra: El retorn (2CD+DVD)

[Per obrir] > El Trineu Tanoka: “El desert”, núm.
4, del disc Recull d'andròmines (Mesdemil,
2011)
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-08 > Guanyador setmana 7> Fina Gené
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar] > El Trineu Tanoka: “El so del sud”,
núm. 9, del disc Recull d'andròmines (Mesdemil,
2011)

[Per obrir] > El Petit de Cal Eril: «Decapitació
II», núm. 9 del disc Vol i dol (Bankrobber, 2010).
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
CPV-09 > Guanyador setmana 8> Teresa
Almendros
Explicació bases i enllaç >
http://blocs.cpnl.cat/1quart/category/la-sort/
[Per tancar] > El Petit de Cal Eril: «Partícules
de Déu», núm. 4 del disc Vol i dol (Bankrobber,
2010).

CNL de Tarragona
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380 [21-12-11]

Fira de Santa Llúcia en català!
[Per obrir ¼ de català]> Arthur Caravan: “Vents”, núm. 3 del disc Atles enharmònic (2011) http://arthurcaravan.bandcamp.com/
1. Nadal al CNLT
1. Web de Nadal: http://www.cpnl.cat/nadal/
http://nadal.lamalla.cat/
2. Catàlegs de jocs i cartes als reis: estand TR, ParcNadal, Biblioteca
[De fons tot el punt 2]> Arthur Caravan: “Majors i menors”, núm. 1 del disc Atles enharmònic (2011)
2. Lectures
3. Revista digital Catalan! Films e Magazine (Flaixos, 80) http://issuu.com/catalanarts // http://issuu.com/catalanarts/docs/catalan films
emagazine_cat
4. Tusón, Jesús: Quinze lliçons sobre llenguatge (i algunes sortides de to). Ara llibres, 2011.ç
5. Robot innocent. Biografia il·lustrada d'Antònia Font. Cossetània edicions / Enderrock Edicions
[FALCA DE MIG PROGRAMA > Voluntaris]
Concurs: Paraula Viva
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del disc Velociraptor! (2011)
CPV-10 > Guanyador setmana 9> Juan León
Premi: Joan Giné-Masdeu: El genet nu (Premi Pin i Soler, 2009)
[De fons tot el punt 1]> Arthur Caravan: “El dia de Tots Sants”, núm. 10 del disc Atles enharmònic (2011)
3. Música
6. Les selecció de l'Enderrock de desembre... http://www.enderrock.cat/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Arthur Caravan: “L'harmonia de les esferes”, núm. 2 del disc Atles enharmònic (2011)
http://arthurcaravan.bandcamp.com/

381 [18-01-12]

1. Presentació any: Activitats Capitalitat
Cultural 2012, avanç:
- Trobada VxL: necessitem aprenents!
- Castells / - Alguer
2. Els alemanys ens deixen parlar en
català a Europa, malgrat els polítics
espanyols
3. Els telèfons intel·ligents també
parlaran en català
http://www.reconeixementveucatala.cat/

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Premis [Enderrock, Jaç i 440-Clàssica]
2012
http://enderrock.cat/premis/index.php

[Per obrir] > Obrint Pas: “Seguirem” , núm. 4
del disc Coratge (Propaganda pel fet! , 2011)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-00 > Presentació: “Cuina i ideologia”
[Per tancar] > Obrint Pas: “Alegria” , núm. 12
del disc Coratge (Propaganda pel fet! , 2011)

6

382 [25-01-12]

1. Es persenta el Manifest de Girona
Tarragona (26-01-12, 7 de la tarda)
http://www.pencatala.cat/
2. Llengua de televisió:
-“No me la puc treure del cap”
- “Català a l’atac”
3. Premis [Enderrock, Jaç i 440Clàssica] 2012
http://enderrock.cat/premis/index.php

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-18. Tots contra el català: mossos
en castellà, 10.000 alegacions contra la
pol. ling. de Bauzà, Carrefour, Metges,
policia espanyola...

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Élena:
“Auguris”, núm. 3 del disc D'herois i desastres
(2011). Dv. 27, Sala Zero, 21 hors, 10/12 €
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-01 > El “llevant” dels estúpids
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mine!: “La
ràdio de Mart”, núm. 14, del disc Selva de mar,
EP (2008). Dissabte, 28-01-12, al Cau, 19 h, 3 €

383 [01-02-12]

- Glissando > Dv. 03, Sala La Vaqueria,
22 h, 7 €
-Mesclat (dv. 3/02/12. Sala Zero. 22.30.
8/10€)
-Joan Colomo (ds. 04/02/12. Sala Zero.
22.30. 8/10 €)
-Paul Fuster (dj. 09/02/12. Sala La
Vaqueria. 22 h. 8/10 €)
1. Comença la matriculació del segon
quadrimestre del cursos al CNLT
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/t
arragona_2nq1112.html/
2. Linguamón, la Casa de les Llengües,
tanca!
http://www10.gencat.cat/casa_llengues/
AppJava/ca/index.jsp

CNL de Tarragona

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-19.
— Avions i aeroports: territori comanxe
(Spanair, sant-tornem-hi amb la GC dels
aeroports.
— Tempestes en un got d'aigua: la
llengua dels metges catalans;
— Abaixades de pantalons: el català a la
justícia

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Glissando: “I si
és el cas... doncs ja no ho sé”, núm. 3 del disc
Ermites, cançons i com somiar en meteorits
roses (Discmedi, 2011). Dv. 03, Sala La
Vaqueria, 22 h, 7 €
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-02 > “Gramàtica i llengua” (Temps, 6-12-11)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Glissando:
“Humà”, núm. 11 del disc Ermites, cançons i
com somiar en meteorits roses (Discmedi, 2011)
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384 [15-02-12]

385 [22-02-12]

1. Estem en plena matriculació de
cursos que comencen a final de mes
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
- A més, hem estrenat Twitter:
https://twitter.com/ CNLTarragona
#CNLTarragona, on piulem cada dia
les últimes novetats de la matrícula
2. El canals de televisió de Catalunya
ja es veuen legalment a la Catalunya
Nord
3. Justícia impresentable: jutges que es
passen els dret lingüístic català pel
forro de la toga i de les punyetes.
4. Radio 4 també convoca a votar pel
disc català del 2011
http://disccataladelany.cat/

Novetats editorials i informàtiques
5. Apple ja té en català el nou SO
Macintosh 10.7.3
6. Els Amics de les Arts publiquen nou
disc i ja són al número 1 de vendes a
l’iTunes.

1. Sortegem entrades per anar al
Teatre El Magatzem parelles
lingüistiques
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona
2. Nou cicle de cinema CINC
3. Letònia rebutja el rus com a llengua
cooficial

Novetats editorials i informàtiques
5. Nova versió del Libre Office 3.5
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Libre
Office
6. InformeCAT 2012, de la Plataforma per
la Llengua (52 pàgines)
http://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/93

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Els Surfing
Sirles: «Montseny», núm. 1 del disc Romaní,
semen i sang (Bankrobber, 2011). Presenten el
disc, dv. 17/02/12. Sala El Cau, 22 h. 6€.
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-03 > Els deu plats més catalans (segons els
lectors del diari ARA)
[Per tancar]>>>>> Els Surfing Sirles:
«Taxista», núm. 3 del disc Romaní, semen i
sang (Bankrobber, 2011)

[Per obrir] >> Pulpopop: “Vius dopats d'opi”,
núm. 5 del disc Cuit! (2011). Sala El Cau, div.
24/02, 22 h; 4-6€ http://www.pulpopop.com/
També: Estúpida Erika + Inspira > Sala El Cau,
ds. 25/02, 21.30 h, 5 €
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-04 > Polonia i Catalunya [ElTemps 22-11-11]
[Per tancar el 1/4 de català] >> Pulpopop: “La
Figuera de la saliva”, núm. 6 del disc Cuit!
(Discmedi 2011)

CNL de Tarragona
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386 [29-02-12]

387 [07-03-12]

1. Voluntariat de febrer i març al CNL
de Tarragona
2. “La telefonia al dia”, díptic del
Termcat http://www.termcat.cat/ca/
3. Cincle CINC d'aquesta setmana

1. VI Jornada d'Acolliment Lingüístic.
Dept. cultura Generalitat. 09/03/12
2. El CNL de Tarragona sortegem
discos a través del feixbuc
https://www.facebook.com/pages/Volun
tariat-per-la-Llengua-Tarragona
http://www.facebook.com/pages/CNLde-Tarragona
3. Premis Enderrock 2012. Festa i
entrega el dia 12/03
http://www.enderrock.cat/
4. Cicle CINC d'aquesta setmana

CNL de Tarragona

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-20.Campanya sobre campanya...:
— Cartes al TSJC que ha de debatre les
sentències del TS espanyol que volen
imposar el castellà a l'escola
http://www.escolaencatala.cat/envia-al-tsjc
— El TSJC arxiva la denúncia contra la
Generalitat pel PUL (Protocol d'Usos
Lingüístics) de Sanitat.
— Nova ofensiva contra el català a Aragó
— El PP vol eliminar el català del Senat
— ERC presenta iniciatives parlamentàries
per modificar 321 lleis espanyoles que
discriminen el català.

[Per obrir] > Els Amics de les Arts: «L'affaire
Sofia...», núm. 1 del disc Espècies per catalogar
[Discmedi, 2012]

Novetats editorials i informàtiques
5. Viure a Catalunya. Aprenem català des
de l'espanyol. Generalitat de Catalunya.
Núm. 7

[Per obrir] > La Iaia: «Declaració de principis»,
núm. 1 del disc Les ratlles del banyador (Música
global, 2011). Actuen a la Sala Zero, dv. 9/03/12,
22.30 h. 8/10 €

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-05 > El nord i la substitució culinària
Bloc de Jaume Fàbrega:
http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega
[Per tancar] > Els Amics de les Arts:
«Carnaval», núm. 6 del disc Espècies per
catalogar [Discmedi, 2012]

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-06 > Llonguets, llagostes i pans sexuals.
[Per tancar] > La Iaia: «No trobo el meu lloc»,
núm. 8 del disc Les ratlles del banyador (Música
global, 2011)
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388 [14-03-12]

389 [21-03-12]

1. Voluntariat per la Llengua:
1.1 Presentació a Salou (17.15h, Ed
Atenea). 18 parelles. 13a EDICIÓ
1.2 Dj. 22: Aula gran presentació
parelles ling. 18a edició(17.30 h, Aula
gran) > ara: que s’apuntin > web vxl.cat
o en directe al SLCT.
1.3 Continua obert el concurs als
feixbucs per guanyar un disc en català.
2. Això a la immersió: com ha quedat la
qüestió
3. Cicle CINC

Novetats editorials i informàtiques
4. Bases de dades de premsa sobre
llengua
http://www.gencat.cat/llengua/bdpremsa
5. Apunt breu sobre l'Speculum al foder

1. Activitats del CNLT:
1.1 Activitat «Doblem en català»
1.2 Activitats Dia Mundial de la Poesia
1.3 Presentacions de VxL a
Tarragona, Valls i Salou
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
2. Domini.cat ofereix 50% de
descompte per als dominis .CAT als
blogaires de Blogger.
http://www.domini.cat/
3.Cicle CINC: final

Concerts de la setmana:
Joan Dausà i els tipus d'interès. El
Magatzem, ds. 24/3, 21.30 h; 8/10€
Mazoni. Sala Trono, dg. 25/3, 19 h; 10 €

CNL de Tarragona

[Per obrir]>>>>> La increïble història de
Carles Carolina: «La repetició», núm. 1 del disc
Música de mercat (Música global, 2011)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-07 > Rossejat, aclarim-ho d'una vegada!
[Per tancar]>>>>> La increïble història de
Carles Carolina: «Música de mercat», núm. 4
del disc Música de mercat (Música global, 2011)

Sorteig de discos al Feixbuc
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”,
del disc Velociraptor! (2011)

[Per obrir] > Joan Dausà i els tipus d'interès:
“Parque Rosedal”, núm. 9 del disc Jo mai mai
(Satéltie K, 2012)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-08 > De “Balànsya” a “Valencia”. Tradició de
llibres de cuina en valencià des del s. XIV
[Per tancar] > Mazoni: “Natura morta”, núm. 8
de Fins que la mort ens separi (2011)
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390 [28-03-12]

391 [11-04-12]

1. Actualitat del CNLT
1.1 Avui presentació de parellles a
Vilallonga (dilluns es va fer a Valls i
dijous passat a Tarragona
1.2 Èxit del taller «Doblem en català» +
agraïment a Tràdio
1.3 Setmana vinent: tanquem
2. La defensa de la nostra llengua mou
milers de persones:
2.1 50.000 persones es mobilitzen a
Palma contra la política lingüística de
“Tutanramón Bauzà “ (<Sebastià
Alzamora) + 1 en vaga de fam.
2.1 Flahsmob a Barna: 3.000 persones
2.2 Libdup “Parlem català” a Perpinyà:
espren 6.000 persoens
3.Softcatalà impulsa el “Catalanitzador
de Windows” http://www.softcatala.org/
1. Els sorteig dels Facebook del CNL
d'abril: llibres i roses
2. Activitats del programa “Quedem”:
aquest ds. 14/04/12

Rostim novetats editorials i
informàtiques de nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona
vida”, de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-08 > 1. Mona de pasqua i altre dolços
2. El farciment i la farsa: Val més el
farciment que el gall
NY-NY-21 >
— ALBAGÉS, J. M. Els secrets dels noms
catalans. L'Arca, 2011
— Termcat: Diccionaride procediments
culinaris (en línia)
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/20/Presentacio/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Neuròtics:
“Calma tensa”, núm. 4, del disc Incertesa
(Mesdemil, 2011)

Avui, visita!
[Per introduir l'entrevista]>>>>> Quimi
Portet > «Avions», núm. 11 del disc Oh
my love (Quisso Records. 2012).

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet >
«Fem el ximple», núm. 4 del disc Oh my love
(Quisso Records. 2012)

3. Laura Borel Merino, aprenenta de Costa
Rica. Està fent un màster a la URV.
(Guió adjunt)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Neuròtics:
“Incertesa”, núm. 7, del disc Incertesa
(Mesdemil, 2011).

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet
> «Putes paraules», núm. 3 del disc Oh my love
(Quisso Records. 2012)

Novetats editorials i informàtiques
4. Samsung i HTC prescindeixen del
català als seus mòbils.
5. Un diari digital sobre informàtica, tot en
català: http://cat.imatica.org/

CNL de Tarragona
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392 [18-04-12]

Abans que res: avui comencem Sessions inicials de català

Especial Sant Jordi 2012

393 [25-04-12]

1. Què fem al CNLT?
— Punts de llibre / Premis Literaris Ciutat de Tarragona / Lectures públiques /
Sortides dels alumnes
2. Què fan d'altres?
— El primer Muralmob promogut per la Plataforma per la llengua
http://www.plataforma-llengua.cat/
— El Flasmob per la independència ja és a Internet (des de l'11)
http://flashmobindependencia.wordpress.com/
3. Lectures recomanades:
— Pàmies, Víctor: En cap cap cap, primera enciclpèida paremiològica del cos humà
— Lladonet, Jordi: Aquests són els teus drets lingüistics.
— Ibañez, F.: Mortadel·lo i Filemó. Londres 2012.
— Bellmunt, Cinta: Sicus, 20 anys amb sabor de rumba (Cossetània) i altres
novetats rumberes
4. nformàtica i TIC:
— Joc “Emparaulats”, Scrabble per a mòbil iPhone/Android
http://enricserrabloc.blogspot.com
— Icastells, aplicació per jugar a fer catells a iPhones
1. Guanyadores Premis NL Alt Camp
El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
(lliurament> 26 de maig)
2. Guanyadores del sorteig de Feixbuc
senyora", del disc LP (2010)
d’abril
NY-NY-22 >
3. Avui i dv. > presentacions de VxL
- El Suprem suprimeix (cautelarment) 7
articles del RULC de Barcelona
— Dilluns fem pont
- Escola en Català, nova campanya de
Tot > http://www.cpnl.cat/tarragona /
tameses de correu als jutges del TS +
https://twitter.com/#!/CNLTarragona
https://www.facebook.com/pages/Volun Proposta de llei
http://www.escolaencatala.cat/
tariat-per-la-Llengua-Tarragona
https://www.facebook.com/pages/CNLde-Tarragona

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Xeic!: “La
meua pàtria menuda”, núm. 6, del disc Sirga
(2010). Presentació a Tarragona de l'espectacle
Somriu! , dj. 19/04/12, Sala Zero, 22.30, 5 €
http://www.xeic.cat/

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>Xeic!: “Joc de
paraules”, núm. 3, del disc Sirga (2010).

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Mishima: “Ull
salvatge”, núm. 3 de L'amor feliç (2012)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-9 > La paella, argentina o algeriana?
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mishima: “El
camí més llarg”, núm. 7 de L'amor feliç (2012)
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394 [02-05-12]

395[09--05-12]

1. Pla de treball 2012 per impulsar l'ús
del català entre notaris, registradors i
procuradors
2. Bones notícies de Catalunya Nord:
2.1 El Canigó ja no s'escriu “Canigou” a
França
2.2 El lipdub “Parlem català”, rècord
mundial: 7.153
2.3 Neix Jornalet, gaseta occitana:
www.jornalet.com

Novetats editorials i informàtiques
Música de fons: Gran Gallina: “El
Bigfoot”, núm. 4 del disc Gran Gallina
Monster Heavy (2012)
3. Monogràfic especial «30è Saló del
Còmic»
- Exposició 40 anys de Cavall Fort
- Associació Ariadna i el Club de Còmics
http://www.associacioariadna.org/
- Noves publicacions: Sherlock Holmes a
Barcelona...
- Webs d'interès:
http://comic.cat/2011.html
http://ca.comics.wikia.com/wiki/
http://www.grupelsisards.cat/comic/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Gran Gallina:
“Patinadores al moll”, núm. 5 del disc Gran
Gallina Monster Heavy (2012)

1. Cosetes del CNL de Tarragona al
maig:
-Sorteig del feixbc
-Exposició Maragall
-Visita Tarragona romana grup de Vilaseca
-40 aniversari agermanament
Tarragona-l'Alguer
2. 13a Fira de Música al carrer de Vilaseca: de l'11 a 13 maig de 2012
http://www.firacarrer.cat/cms/
3. El català a les terres de l'Ebre i
TV3...

Novetats editorials i informàtiques
4. Garcia Gispert, Natàlia: El català,
llengua d'oci en els joves (Abril, 2012)
http://www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?
id=59440&ch=1
5. CD d'aniversari de BankRobber, 10
anys, amb el diari ARA aquest diumenge.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Marc Parrot:
“Tinc una missió”, núm. 1 del disc Començar pel
final (Producciones Silvestres, 2011)

CNL de Tarragona

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-10 > «On és Catalunya?» (Jaume Fàbrega)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gran Gallina:
“Tia imbècil”, núm. 11 del disc Gran Gallina
Monster Heavy (2012)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Marc Parrot:
“Molta cara”, núm. 3 del disc Començar pel final
(Producciones Silvestres, 2011)
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396 [16-05-12]

397 [23-045-12]

1. [Breus] Actualitat del CNLT:
- Exposició Maragall, fins al dv. 18
- Sorteig Feixbuc maig: «Polseres
vermelles»
- Sessions inicials de llengua
2. Cap de setmana alguerès a
Tarragona, coorganitzat pel CNL de
Tarragona

Avui, visita!
3. Samuele Arba, cantautor sard resident a
Tarragona
-Comença amb la cançó “La baralla”
- Què fa un cantautor sard a Tarragona
- Com entres en contacte amb l'alguerès?
- Cantar en quatre idiomes (sard, alguerès,
italià i castellà)?
- Acaba amb la cançó “El desnonat”

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> The
Gramophone Allstars: «Després de plorar es
veu tot més clar», núm. 15 del disc 10 anys de
Bankrobber (Bankrobber, 2012)

1. Actualitat musical:
- Gran Gallina presenta el seu disc
Gran Gallina Monster Heavy al Teatre
El Magatzem
http://grangallina.wordpress.com/
- Primer disc de Patora en castellà: ds. i
dg. amb l'ARA
2. Actualitat del CNLT:
- Alumnes i parelles ling. van a “El gran
dictat”
- Sorteig de feixbuc de maig (serà el
30/05)
- Sessió incial núm 6
− Última sessió de llengua

Novetats editorials i informàtiques
3. El Twitter en català ja s'està traduint
http://translate.twttr.com/cms/node/1810
4. 35è aniversari de la Guerra de les
galàxies:
- Androides de no parlen en català.
- Rellotge català per a androides
https://play.google.com/store/apps

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Albert Jordà:
“Ja m'he fet gran”, núm. 3 del disc La vida
esclata quan es para el temps (La produktiva,
2011) http://albertjorda.com/web/

CNL de Tarragona

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-11 > Taronges franceses i espanyoles (o el
misteri de l'ànec a la taronja italià)

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-12 > Catalana i occitana: cuines germanes
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gran Gallina:
“L'hora dels conills”, núm. 7 de Gran Gallina
Monster Heavy (2011)
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398 [30-05-12]

399 [06-06-12]

1. 2n Festival Minipop: 2 i 3 de juny
http://www.minipop.cat/inici
2. Actualitat del CNL de Tarragona:
− 7a sessio inicial, avui a les 12
− Comencen els actes de fi de
curs
3. [Breu] El «Muralmob» de la
Plataforma per la llengua ja és a la
xarxa (vídeo a Youtube)
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/1753
4. [Breu] Pere Navarro presenta El
parlar de Cambrils, dv. 1 de juny

Rostim Tòpics de nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona
vida”, de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-13 / NY-NY-23 > Plats nacionals? La
“tortilla española”, la paella, l'allioli i la
ruqueria nacional

1. Actualitat musical:
- Festival Mirallsonor
http://www.mirallsonor.cat/
2. Actualitat del CNLT:
- Una oient d'«1/4 de català» guanya el
premi de maig del sortgei de feixbuc. I
el de juny serà...
- Última sessió inicial (8): la salut i el
lleure
- Actes de final de curs dels pròxims
dies
3. Més de 1.100 queixes lingüístiques
durant el 20111 (Plataforma per la
llengua i Consum Català
http://www.plataforma-llengua.cat/
4. [Breus] Novetats sobre l'aranès

Novetats editorials i informàtiques
5. Manual per a unes bones pràctiques
lingüístiques a l'empresa
https://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/94

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Joan Colomo:
«Els destil·lats i la constitució», núm. 11 del disc
Producto interior bruto, vol. 1 (Bcore, 2011)
Sorteig de discos al Feixbuc
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor! (2011)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Joan
Colomo: «A contrapèl», núm. 7 del disc
Producto interior bruto, vol. 1 (Bcore, 2011)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> El sobrino del
diablo: «Jo vull ser teloner d'en Quimi Portet»,
núm. 8 del disc Perder la dignidad (La
Produktiva, 2009)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-14 > Gaspatxo i caspa francesa, com amb
els crespells i els creps
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Albert Jordà:
“Estic content”, núm. 7 del disc La vida esclata
quan es para el temps (La produktiva, 2011)
http://albertjorda.com/web/
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400 [20-06-12]

1. Fi de curs del CNL de Tarragona i
cursos d'estiu a Tarragona
2. Twuitter en català el 5 de juliol

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
[Música de fons]: Ix!: “Tot és un”, núm. 3
del disc Immersió (Gat Records, 2012)
NY-NY-24 > Embolica que fa fort: la “santa
croada” del PP contra el català. En les
foten per tot arreu: sud, est i ara també,
per l'oest!

[Per obrir] > Nando Caballero i l'Orqueestra
del Llanero Solitari: “L'home gris”, núm. 1 del
disc Dolors i maldecaps (La Produktiva, 2011)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-15 > La coca de Sant Joan i el Menjar blanc
del món
Sorteig del Feixbuc
Sintonia: Kasabian: “Days Are forgotten”, del
disc Velociraptor!
Sortegem un lector de llibres digitals
[Per tancar] > Bläue: “Flip flops”, núm. 3 del disc
No us enfadeu. Porteu-me una serra (2012). >
Actuen a La Palmera, ds. 4 d'agost de 2012

CNL de Tarragona
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