UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 11a temporada
Número i
data

Informacions diverses

Seccions variables en el temps...

Els límits del català / i les cançons

301 [30-09-09]

Nova sintonia: presentem el programa en
directe sobre la nova sintonia > núm. 8 del
disc de sintonies. Concurs: endevinar la
cançó, fins al 28 d'octubre.
1. Plantejament de la temporada: els límits
del català, la dimensió desconeguda.
2. Comencem bé!-1: el català és el 8è
idioma del món amb més activitat de blocs.
http://www10.gencat.net/casa_llengues
1.1. Premis Blocs de catalunya: es lliuren
aquest divendres.
1.2. Premis Convit: guanyadors...

Novetats editorials i informàtiques
3. Comencem bé!-2: la Viquipèdia ja passa
dels 20.000 articles en català.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Nour:
"Benvinguts", núm. 1 del disc Detotarrell.

1. Plataforma per la Llengua no para:
1.1. El català suma
1.2. Conveni amb Fedelatina
1.3. Guia de bones pràctiques a
l'empresa
http://www.plataforma-llengua.cat/
2. WICCAC: l'estat del català a la xarxa a
l'inici de la nova temporada d'1/4 de català
http://wiccac.cat/

Novetats editorials i informàtiques
5. Llengua, societat i comunicació. Revista de
sociolingüística de la UB.
Núm. 7: Llengües minoritzades i teconologia
lingüística: perspectives de futur.
http://www.ub.edu/cusc/lsc/lsc_actual.htm
6. Tallers per la llengua: campanya "Apadrina
un llengua" http://www.tallers.cat/apadrina-unallengua.html

302 [07-10-09]

Els límits del català 1[territorials: Presentació
+ 7 caps.]
ELC-0. Presentació de la sèrie "Els confins de la
llengua"
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Nour: "Viure i
conviure", núm. 2 del disc Detotarrel.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Nour: "Venim
del nord, venim del sud", num. 11 del disc
Detotarrel.
Els límits del català 1 (Presentació + 7 caps.)
ELC-1. L'Alguer
+ Inauguració de l'Espai Llull (IRL)
+ anècdota alcaldàtica de Sta. Tecla

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Nour:
"Silenci", num. 4 del disc Detotarrel.

CNL de Tarragona
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303 [14-10-09]

304 [21-10-09]

1. Coses de la TV i el català (<Informe de
la comunicació a Catalunya [UAB]:
1.1 Neix Media.cat, observatori crític dels
mitjans de comunicació
http://www.media.cat/
1.2. La Nostra TV 2.0,
http://www.comunicat.info/tv/cat/index.htm
2. Telefonia i català: Nokia es posa al
100%, i l'iPhone es manté en la
clandestinitat
3. Les Corts d'Aragó debaten la llei de
Llengües, que només fa oficial el castellà i
deixa el català i l'aragonès a la
voluntarietat dels seus parlants

Novetats editorials i informàtiques
5. La col·lecció Bernat Metge arriba a l'edició
digital http://www.bernatmetge.com/
6. Posa't l'hora en català al PC i als teus webs
http://www.horacat.cat/

1. Conveni amb els ST de Justícia per
continuar fent-hi el Voluntariat per la
llengua.
2. Bloc cinema:
2.1. Avantprojecte de llei del Cinema de
Catalunya
2.2. Nou cicle CINC
2.3. Acadèmia del Cinema Català vol
anar al Oscar per lliure

Novetats editorials i informàtiques
5. Diccionaris.cat
http://www.diccionaris.cat/
6. Noticiesdot.cat, el diari català del món digital
http://www.noticiesdot.cat/

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet:
"Quitèria", núm. 4 del disc Viatge a Montserrat.

Els límits del català 1
ELC-2. El Matarranya

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet:
"Excursionista", núm. 6 del disc Viatge a
Montserrat >> Festival In-Somni a Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet:
"Si plou, ho farem al pavelló", núm. 11 del disc
Viatge a Montserrat.
Els límits del català 1
ELC-3. El Carxe
[Per tancar el 1/4 de català]
>> Festival In-Somni a Tarragona
Quimi Portet > dj. 22, sala Zero, 22 h, 12 a 15 €
Joan Miquel Oliver >dv. 23, Caixa Tarragona,
21.30 h, 2, 5€
Anímic (amb Espaldamaceta)> ds. 25, Sala
Trono, 19 h, 6€
>>>>> Joan Miquel Oliver: "Jo diria 'cine'", núm.
8, del disc Bombón mallorquín.
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305 [28-10-09]

306 [04-11-09]

1. Tema de la setmana: el nou Hip-hop en
català:
Enderrock d'octubre: especial + disc
http://www.enderrock.com/
Concurs i pàgina web: http://www.hiphop.cat/
2. [Breu] Espanya diu que tornarà a
demanar l'ús del català a l'Eurocambra /
Miquel Català i Òmnium Cultural
http://www.oficialitat.cat/
3. [B] 20.000 manifestants demanen a
Carcasona l'oficilitat de l'occità.
4. [B] Cicle CINC d'aquesta setmana
1. El Voluntariat per la llengua: de
Tarragona a Taiwan, passant per València
1.1. Avui comencem la 13a
temporada del Voluntariat per la llengua,
amb 50 parelles
1.2. Taiwan vol importar la
campanya del VxL per al hakka
1.3. Al País Valencià també
practiquen el voluntariat lingüístic
http://www.voluntariatpelvalencia.org/
2. [Breu] Cinema en català, a Hollywood i a
les Gavarres.

El nyigui-nyogui (Estrena mundial de la
secció!)
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-1. El català a Europa

Els límits del català 1 (Presentació + 7 caps.)
ELC-4. L'illa de Tabarca
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Nota:
"Anem a fer-ho fàcil", cançó núm. 2 del disc Hiphop.cat

Avui, visita! (estrena mundial de la secció!)
3. Francesc Marco, Plataforma per la llengua
Tarragonès
http://www.plataforma-llengua.cat/
3.1. Nova campanya: "A la universitat en
català!"
3.2. La llengua als cinemes tarragonins +
nova Llei del cinema de Catalunya
3.3. Les postals turístiques amb l'Ajt. de
Tarragona
3.3. La llengua de l'aeroport del Prat (o potser
no en parlem...)
Novetats editorials i informàtiques
4. [Breu] Windows 7 en català, també per als
de la Catalunya Nord
5. Plataforma per la llengua: Guia de bones
pràctiques pel que fa a l'ús del català a
l'empresa + Campanya: "El català suma"

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> In*digna:
"Antiherois", cançó núm. 7 del disc Hip-hop.cat

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Pepet i
Marieta: "La pelu", núm. 4 del disc La pelu
(2009). Tardor literària

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pepet i
Marieta: "La Maria i l'Antoni", núm. 10, del disc
La pelu (2009). Tardor literària
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307 [11-11-09]

308 [18-11-09]

1. Els cossos policials espanyols i el
català: un cas com un cabàs
- 30-31/05, Camp de futbol del Sangonera
(Múrcia), Guàrdia Civil
- 7/08: Ivan Cortés, Aeroport de Palma.
Guàrdia Civil.
- 3/09: Família Monera, Aeroport de
Girona. Guàrdia Civil
- 8/09: Rosario Palomino. Oficina DNI a
Barna. Policia Nacional
- Octubre: Joan Rangel i Bernat Joan es
proposen ensenyar català a la policia
nacional.
- Novembre: Rubalcaba assegura que les
FS respecten el català

Novetats editorials i informàtiques
3. Reapareix la revista satírica 'El web negre'.
http://www.elwebnegre.com/indez.html
4. El gratuït esportiu 'Gol'+ es passa al català i
arriba a Tarragona. http://www.diariogol.es/

1. Premis de la Confederació de Comerç
de Catalunya a dos comerços regentats
per immigrants pel seu ús del català
(donats el 17 /11/09).
2. Els professors universitaris hauran
d'acreditar els seus coneixements de
català.
3. [Breu] Nou web del CPNL http://cpnl.cat/
4. [Breu] Durant el 2008, fora de
Catalunya, hi ha hagut 19 queixes per
discriminació lingüística per part de la
policia.

Novetats editorials i informàtiques
5. Anna Duez i Bob de Nijs: Diccionari
neerlandès-català. Col. Diccionaris b.ilingües
d'Enciclopèdia catalana (molt oportú ara que la
selecció catalana de futbol té un entrenador
holandès que diu que no sap català...).

CNL de Tarragona

Te'n recordes, Yoli? (estrena mundial de la
secció!) Sintonia> Saturnino: "Mo' better
blues", del disc Testa di basso(1995) a partir
del segon 18''
5. Mozilla Firefox cumpleix 5 anys. Els primers
productes informàtics en català

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Le Petit
Ramon: "Els ulls oberts, núm. 7, del disc Morts
desastre i barbàrie. A partir del 27'' Actua ds.14,
a les 22 h a la sala Zero.

Els límits del català 1 (Presentació + 7 caps.)
ELC-5. Formentera

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Els nens
eutròfics: "La cançó més banal", núm. 14 del
disc Esquitxos ultralleugers.

[Per obrir]> Arthur Caravan: "L'amor és cec",
núm. 7, del disc Arthur Caravan. [Premis Ovidi
Montllor al millor disc de pop rock i a la millor
lletra de cançó per la del final del programa].

Els límits del català 1 (Presentació + 7 caps.)
ELC-6. Perpinyà.
[Per tancar ]> Arthur Caravan: "Menjars de llit,
somnis a la taula", núm. 10 del disc Arthur
Caravan. http://arthurcaravan.bandcamp.com/
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309 [25-11-09]

310 [02-12-09]

311 [09-12-09]

1. Novetats del Voluntariat per la llengua¨
1.1 Conveni amb la Fundació El Punt
(signat el 24/11)
1.2 Presentació al CCívic de
Torrefortta/Escola d'Adults (24/11)
1.3 Presentació de parelles a Salou
(aquesta tarda)
2. Congrés de la ràdio de proximitat en
català, a Tarragona, 27/11/09

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-2. Per llogar-hi cadires!:
2.1 Rajoy, de peus a la galleda (o a la
gallega?)
2.2 Feixisme buscarraons manipulant el
feisbuc
2.3 Galifardeus i torrapèls contra el català

0. Salutació breu als/dels convidats
1. [Breu] Exposició d'etiquetatge en català
al Palau de congressos, del 4 al 10 de
desembre.

Avui, visita! (per 2!)
2. Rosa Lizandra, coordinadora general del
Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial
[Guió adjunt]
3. Parella lingüística dels ST de Justícia de
Tarragona:
Alberto Atarés Pueyo, aprenent, funcionari en
un jutjat
Josep Orellana, voluntari, treballa a la presó.

1. Conflicte títols de català a les escoles
oficials d'idiomes
2. La Llei de la llengua de signes catalana
ja és al Parlament.
3. [Breu] El professorat ja pot bloquejar el
castellà als llibres digitals
4. [Breu] La manifestació i el manifest
contra el català passats per aigua (...o per
tinta).

Novetats editorials i informàtiques
5. VENY, Joan i PONS, LÍDIA: Atles lingüístic
del domini català. Vol. IV. El camp i els cultius.
iec 2009.
6. Neix 'Kòmic' la primera revista en català de
còmics.

[Per obrir]>Anna roig i l'Ombre de Ton Chien:
"Trini Sánchez Mata", núm. 6 del disc Anna Roig
i l'Ombre de Ton Chien (satélite K, 2009).
Els límits del català 1 (Presentació + 7 caps.)
ELC-7 (final de sèrie). Andorra
[Per tancar]> Anna roig i l'Ombre de Ton
Chien: "Corro sota la pluja", núm. 9 del disc
Anna Roig... Premi Cerverí Millor Lletra 2009.
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Tarannà:
"L'enemic", núm. 1 del disc Pintades d'amor i de
guerra. (Bankrobber, 2009). Presento el disc.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Tarannà:
"Vals dels cotxes cremats", núm. 4 del disc
Pintades d'amor i de guerra (Bankrobber, 2009)

[Per obrir el 1/4 de català]> Le Petit Ramon:
"Suite Nihil domèstica", núm. 2 del disc Acusticus
Replica (Bankrobber, 2009).
Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC2-0. Presentació de la cosa: però, això del
català, qui ho utilitza? Les enquestes d'usos
lingüístics.
[Per tancar el 1/4 de català]> Le Petit Ramon:
"Brutícia", núm. 4 del disc Acusticus Replica
(Bankrobber, 2009).

CNL de Tarragona
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312 [16-12-09]

313 [22-12-09]
Especial
Nadal

1. La guerra del cinema en català: l'I+
+mperi contraataca
2. Premis Pompeu Fabra + Joc interactiu
Pompeu
http://www.gencat.cat/llengua/premispomp
eufabra/joc/
3. [B] El Govern rectifica l'ordre que
rebaixa el català a l'EOI
4. [B] El Tribunal Suprem espanyol admet
un recurs només en català (sentarà
precedent?)

Novetats editorials i informàtiques
5. Windows 7 en català ja es vendrà
preinstal·lat als PC Sony, HP, Dell i Toshiba.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Egon Soda:
"Nina ensucrada", núm. 11 del disc Més raons de
pes, el tribut a Umpah-pah

Te'n recordes, Yoli?
Per introduir-la, avui: Gironins i borinots: "La
catximba i els rostolls de l'Angelina", núm. 17
del disc Més raons de pes, el tribut a Umpahpah.
>Entrevista telefònica amb Pep Blay, director
artístic del disc. [guió adjunt en LiP]

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Love of
Lesbian: "Verge albina", núm. 7 del disc Més
raons de pes, el tribut a Umpah-pah.

1. Nadal al CPNL
1.1 El web: http://www.cpnl.cat/nadal/
1.2 Horaris del CNLT per Nadal
2. Balanç del Voluntariat per la llengua al
CNL 2009: 500 parelles!
3. Premis Pompeu Fabra, lliurats ahir!
http://www.gencat.cat/llengua/premispomp
eufabra
4. El Parla.cat ofereix ja ofereix el nivell C.
Matrícula a partir del 28 de desembre >
http://www.parla.cat
5. Cinema en català per Nadal a Tarragona
i a Valls

El nyigui-nyogui de Nadal
Sintonia 2 > DA: "El caganer", núm. 1 del disc
Cançons preNadal (sencera!)
NY-NY-3 > La tradició del caganer
> Els noms de les festes de Nadal

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Qimi Portet:
"Bon Nadal", núm. 9 del disc Cançons de
PreNadal

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gerard
Quintana: "Amb l'estrella als cabells2, núm. 6 del
disc Cançons de PreNadal.
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314 [13-01-10]

315 [20-01-10]

1. Inici d'any i matrícules al CNLT (Salou,
Vila-seca, calendari turístic...)
2. El Govern aprova la Projecte de llei del
cinema de Catalunya (12-01-10)
2.1 El govern espanyol aprova el Projecte
de Llei general de la Comunicació
Audivisual (07-01-10)
3. 34 senadors catalans, bascos i gallecs
promouen la reforma del Senat espanyol
perquè s´hi puguin usar les seves llengües.
Al febrer s'ha de votar.
4. El govern d'Aragó aprova la Llei de
llengües (17-12-09), que reconeix i
protegeix el català i l'aragonès però no els
fa cooficials.
4.1. El Govern aprova el Projecte de llei
que promou l'aranès i en regula els usos
oficials (24-12-09)

Te'n recordes, Yoli?
Sintonia> Saturnino: "Mo' better blues", núm.
5 del disc Testa di basso(1995)

1. Plataforma per la llengua: "Estudi sobre
les pràctiques i legislacions entorn de la
llengua la cinema en diversos països
europeus, Quebec i Catalunya".
2. Sortida del programa "Quedem" per a
aquest dissabte, 23 de gener: Casa
Castellarnau

Avui, visita!
3. Rosa M. Ibarz, directora del CNLT
3.1.
3.2.
... [Guió adjunt]

CNL de Tarragona

5. Aprovació de la Llei 1/98, de 7 de gener, de
política lingüística.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Els Amics de
les Arts: "L'home que treballa fent de gos", núm.
7 del disc Bed & Breakfast (2009).
Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-1. Dades globals i generals.

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Els Amics de
les Arts: "Jean-Luc", núm. 1 del disc Bed &
Breakfast (2009).

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Vidres a la
sang: "Identitat", núm. 3 del disc Endins (2006)
Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC-2-2. EULIP 2008: El Camp de Tarragona
[Per tancar ]> Concerts de la setmana:
1. Vidres a la sang (> Som) + Foscor + Setge a
la Sala Zero, dv. 22, a les 10 de la nit.
2. Els Amics de les Arts (> Bed & Breakfast) al
Casino de Constantí, dv. 22, a les 11 nit.
Vidres a la sang: "Amb tota rancúnia", núm. 1
del disc Endins (2006).
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316 [27-01-10]
Especial
Expolangues
de Paris

317 [03-02-10]

1. El català, llengua convidada al saló
parisenc. La FRL hi serà present del 3 al 6
de febrer. http://www.expolangues.fr/
La nostra llengua a la Catalunya Nord i
des del punt de vista francès
- 1.1 DA: Le catalan sans peine. Col.
Assimil
- 1.2 Alà Baylac-Ferrer: Catalunya Nord.
Societat i identitat. Refelxions, vivències i
panorama català. Ed. Trabucaire
- 1.3 La revista digital La vie des idées,
comença un dossier sobre Catalunya: "La
Catalogne, un identité debattue".
http://www.laviedesidees.fr/
2. [B] El Consell Social de la LC denuncia
la precarietat del català als jutjats.
3. [B] L'Estat es nega a catalanitzar els
topònims nord-catalans a les carreteres
catalanes.
1. Festival Auturia, del 2 al 7 de febrer a
Reus, la flor i nata del pop-rock-cançó en
català.
2. El serial del cinema en català (4):
després del tancament de dilluns:
2.1. La Plataforma obre un web per
queixar-se al Gremi d'exhibidors
http://www.plataformallengua.cat/queixacinema
2.2 El Govern Balear vol "copiar" la llei
catalana del cinema
3. V Jornada d'acolliment lingüístic a
Tarragona, 05/02/10
3.1 Llei catalana d'acollida fomentarà
l'estudi del català entre els immigrants

CNL de Tarragona

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-4. La Llei de llengües d'Aragó

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> La increïble
història de Carles Carolina: "Tapalcap", núm. 2
del disc Ensaladilla

Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-3. La Franja de ponent (EUL 2004)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>La increïble
història de Carles Carolina: "En Pau vol fer net
(o quin mot tran breu)", núm. 9 del disc
Ensaladilla (Musica Global, 2009)
Novetats editorials i informàtiques
4. Plataforma per la llengua: De cara a la
ciutadania, de cara al català. Guia d'acollida
lingüística. http://www.plataforma-llengua.cat
5. Llibreria en línia de la Generalitat
http://llibreria.gencat.cat/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Gerard
Quintana: "Marina", núm 7 del disc
Deterratenterrat.
> Metropol, ds. 6/02/10, a 2/4 de 10
Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-3. La Franja de ponent (EUL 2004)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gerard
Quintana: "Deterratenterrat", núm 11 del disc
Deterratenterrat.
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318 [10-02-10]

1. La futura Llei d'acollida fomentarà
l'estudi del català entre els immigrants.
2. Balanç de sancions lingüístiques del
2008
2.1 La futura Llei de consum garantirà
l'atenció oral i escrita en català als
consumidors.

Novetats editorials i informàtiques
3. Llengua i Ús , Revista Tècnica de la SPL.
Núm. 46, 3r quadrimestre de 2009
http://www20.gencat.cat/
4. Revista LSC, Llengua, Societat i
Comunicació. Prepara el núm. 8, dedicat a
"Llengua i migracions"

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Glissando:
"Sibelius 757 a Helsinki", núm. 8 del disc
Records del futur.

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Glissando:
"Patitas", núm.11 del disc Records del futur.

Avui, visita!
5. Anna Domingo Palau, representant de la
Secretaria de Política Lingüística (SPL) a
Tarragona. >>> (Guió adjunt)

319 [17-02-10]

1. Formació en català de la Guàrdia
Urbana de Tarragona (dv.19/02/10)
2. Sobre multes lingüístiques: vexacions,
incompliments i manifestacions conta la
Llei, Com està el pati!
3. Ha mort una altra llengua: Bo (a l'Índia)

Novetats editorials i informàtiques
4. L'obra de Pompeu Fabra, traduïda a l'anglès
per 1r camí
5. Windows Live ja es pot baixar en català
http://www.microsoft.com/spain/cat/
Te'n recordes, Yoli?
Sintonia> Saturnino: "Mo' better blues", núm.
5 del disc Testa di basso(1995)
6. 9è Aniversari del Wiccac: evolució, els
rànquings (Catalexa), posició del català a
Internet...
http://wiccac.cat
http://www.catalexa.com/

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Sanjosex:
"Techno", núm. 9 del disc Al marge d'un camí
(Bankrobber, 2010)
Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-4. Àmbit de Ponent, Aran i Pirineus
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Sanjosex: "La
pura realitat", núm. 6 del disc Al marge d'un camí
(Bankrobber, 2010)
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320 [24-02-10]

321 [03-03-10]

1. Bateria d'informes de la Plataforma per
la llengua sobre el maltractament de l'Estat
espanyol contra el català
http://www.plataforma-llengua.cat/
2. Les Balears ja reben tots els canals de
TV de Catalunya

1. Bloc CNLT: balanç d'inscripcions i de la
RP de Bernat Joan d'ahir
2. Fem cursos per als conductors de
l'EMT.
3. Nou Cicle CINC

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. Playstation es planteja doblar jocs al català
4. Revistes en català:
6.1 Accés gratuït a les revistes digitals de
l'APPEC http://www.quiosc.cat/
6.2 Noves "Terminàlia" i "Cotxes" (es
presenten avui)
http://revistes.iec.cat/revistes/index.php/termina
lia
El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-5. Per llogar-hi cadires 2:
- NY-5.1. A judici per parlar en català a la
Guàrdia Civil a l'Aeroport de Girona!
- NY-5.2. Una postgrau de la URV denúncia
que no l'han deixat examinar-se en català.
- NY-5.3. Brussel·les suprimeix l'única palaça
de traductor de català a la Comissió Europea
- NY-5.4 "¿De qué van los catalanes?", vídeo
satíric de TV d'Aragó
Novetats editorials i informàtiques
4. Nou Oppen Ofice + diccionari personalitzar
http://www.softcatala.org/
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/diccionari/i
ndex.htm
5. L'iPhone ja disposa d'1 joc en català -però
es diu "Kill the fly"- i va de matar mosques
"colloneres", tot molt català!
http://www.playsteria.com./
6. [Breu] Microsoft traduirà al valencià el
Windows 7 i l'Office 2010!

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Rosa
Luxemburg: "Com cremar aquesta ciutat ", núm.
4 del disc Com cremar una ciutat (2009)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Rosa
Luxemburg: "La qüestió és queixar-se", núm. 3
del disc Com cremar una ciutat (2009)
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Els Amics de
les Arts: "Les meves ex i tu", núm. 3 del disc
Bed & Breakfast (2009).
Els límits del català 2 (Pres. + 10 caps.)
ELC-2-5. 1.200.000 catalans (?)de l'àrea
metropolit. de Barcelona no saben parlar català.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Els Amics de
les Arts: "Súper Bon Noi", núm. 10 del disc Bed
& Breakfast (2009).
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322 [10-03-10]

323 [24-03-10]

324 [07-04-10]

1. Una parella de VxL intervindrà al dia de
la poesia (19/03/2010)
1.1 Presentació VxL a Salou (dia
17/03/10, a les 18 h)
2. Jornada Ofercat: 17/03/2010, a la URV
3. Acte reconeixement a les entitats que
promouen l'aprenentatge del català
(11/03/2010)
4. Programació setmanal del cicle CINC
1. [Breu] CNLT tanquem per Setmana
Santa
2. Balanç dels Premis Enderrock (16-0310) i Disc català de l'any
3. Neix la plataforma "Sí al valencià"
http://sites.google.com/site/sialvalencia/
4. [B] Final del cicle CINC

1. Voluntariat per la llengua
1.1 Inici 14a temporada a Tarragona
1.2 Entrades per Un marit ideal
2. Nous informes de la Plat. per la llengua:
2.1 Etiquetatge de productes ecològics
2.2 Catàlegs d'agències de viatges
2.3 + Òmnium recorreran la sentència
contra Monera per parlar en català a 2
guàrdies civils (180 € de multa!)
http://www.plataformallengua.cat/noticies/llistat
3. Catalunya, Balears, Euskadi i Galícia
donen a Eroski el 2n Premi a la Promoció
de la Realitat Plurilingüe de l'Estat
Espanyol.

CNL de Tarragona

Te'n recordes, Yoli?
Sintonia> Saturnino: "Mo' better blues", núm.
5 del disc Testa di basso(1995) empalmar
amb...
...cançó de Brams: "Brindis", núm. 2, disc 1 de
Sempre més
11è aniversari Racó Català
http://www.racocatala.cat
Gira 20è aniversari Brams
http://www.brams.cat/
El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-6. Una de freda i una de calenta:
1.Top 10 dels refranys catalans
http://vpamies.blogspot.com/2010/03/top-tendels-refranys-catalans.html
2. Parlen català? = són terroristes!

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Anna Roig i
l'Ombre de Ton Chien: "Punt de creu", núm. 4
del disc homònim. Actua al Morell (Sala Gran,
Centre Cultural aquest dissabte, a les 23 h. -5€)

Novetats editorials i informàtiques
4. Softvalencià http://www.softvalencia.org/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Red Roja:
"Obriu el ulls", núm. 7 del disc Em rebenta el cap
http://www.mesdemil.com/

Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC-2-6. La Catalunya Central no està mal...
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Brams:
"Energia", núm. 13, disc 2, de Sempre més
[Per obrir]> Arròs Caldós: "Ritme de vida", núm.
3 del disc Candela http://www.mesdemil.com/
Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC-2-7. Especial OFERCAT 2007 a Tarragona
[Per tancar]> Arròs Caldós: "Viure presents",
núm. 4, del disc Candela

Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC-2-8. Llibre blanc de l'ús del valencià-1.
Enquesta sobre la situació social del valencià.
2004 http://www.avl.gva.es/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Red Roja:
"Suor de dents" , núm. 9 del disc Em rebenta el
cap http://www.mesdemil.com/
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325 [14-04-10]

326 [21-04-10]
Especial Sant
Jordi

1. Sorteig de Sant Jordi: "Un marit ideal"
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/age
nda
2. Gualass ofereix visites guiades gratis a
les parelles lingüístiques
http://www.gualass.com

1. TV en català x 3:
1.1 IRL Tv (www.llull.tv)
1.2 TV3 + UIB3
1.3 Euronews en català
2. Actes culturals Sant Jordi:
- Damills+Sanjosex+Alondra Bentley (InSomni, Zero, dv.23/04/10, 21 h.) /
- Primavera literària: Josep Pedrals a la
Vaqueria (ds. 24, 22 h).
- "El català llengua comuna" (La
Plataforma) http://www.plataformallengua.cat/
- Constitució de Catalunya (El Punt i l'Avui)

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. Apple es passa al català
4. [Breu] Les descàrregues de programes en
català augmenten un 38% el 2009 a Softcatalà
5. [Breu] Presentació de 4 llibres de professors
de Filologia Catalana de la URV de Tarragona.
Avui, 20 h, Llibreria de la Rambla
6. Concerts, discos i premis:
1. Gallina (la Palma, dv.16/04/10, 22.30, 3€)
2. Vidres a la sang+Foscor+Setge (Zero, ds.
17/04/10, 2/4 de 9, 10/15 €).
3. Nous discos de Mishima, Els Pets, Roger
Mas i Surfing Sirles
3. RECTIFICACIÓ: Dl. 19, acte Disc català de
l'any 2010 (Amics de les Arts!) Ràdio 4

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> El Nota: "El
barbas", núm. 7
del disc Anem a fer-ho fàcil (2009)

El nyigui-nyogui especial de Sant Jordi!
Sintonia 3 > Els Nens Eutròfics: "Llenya
d'alzina", núm. 17
NY-NY-7> Per salvar els mots!
1. Lo nou diccionari lleidatà-català
Fragment Pedrals: "A galop de la guitza" (26"),
núm. 5
2. Alber Pla Nualart: Això del català
3. DA: Parlar bé el català no és gens difícil
Fragment Pedrals: "Quan pugi el púgil" (12"),
núm. 12
4. Pau Vidal: En perill d'extinció Vs. JL Carod:
113 paraules per salvar
Frg. Pedrals: "Prepara't per renéixer" (15"), 16

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Els nens
eutròfics: "Homeless" núm. 1 del disc Esquitxos
ultralleugers (2009)

Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-9. Estudi ELAN, sobre usos lingüístics a
les pimes (PDF disponible a>>>
http://www20.gencat.cat
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Nota: "Ni 4
duros per 3 perles", núm. 11 del disc Anem a
fer-ho fàcil (2009). Van guanyar el concurs Sona
9 del 2008. L'edició 2009 l'han guanyat els Mine!

El sorteig de Sant Jordi!
+ sorpresa de Sant Jordi: entrades per al 9/5/10
Sergi López (sorteig a 1/4 de català, el dia 5 de
maig)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Els nens
eutròfics: "El txa txa txa de les bruixes" núm. 7
del disc Esquitxos ultralleugers (2009)
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327 [28-04-10]

0. Salutació breu als convidats
1. Tenim en marxa el segon sorteig
d'entrades per a parelles lingüístiques
(Non solum...)

Avui, visita! (full de reines i asos!)
2. Marina Massaguer, tècnica del Servei de
Política Lingüística de l'Ajuntament de
Tarragona. [Guió adjunt, 1]

3. Parelles lingüístiques de l'EMT, alumnes del
Taller de Reforç Oral:
Pastora Carrasco Aliaga, inspectora
Miquel Àngel Español Guirado, conductor
Yazmín Mejía Galindo, conductora
Àngel González Díaz, conductor
[Guió adjunt, 2]

328 [05-05-10]

1. El Govern aprova la Llei d'acollida > el
català, llengua d'acolllida per llei!
2. Llei de consum i webs empreses
(Wiccac demana l'Obligació per llei que
les empreses tinguin web en català)
3. Fira Música al carrer de Vila-seca
http://www.firacarrer.cat
+ Quimi Portet al Centre Cultural del Morell
(ds. 8, 23 h. 10€)

Novetats editorials i informàtiques
4. 28è Saló del Còmic > Anuari Comicat
http://www.ficomic.com/
http://www.comicat.cat/
5. Presentació de la guia De cara a la
ciutadania, de cara al català (Plataforma per la
llengua)

[Per obrir ] > Very Pomelo: "Magdalenes", del
disc Figaro, Figaro. (RockOn, 2010).
http://www.myspace.com/verypomelo
Presento el disc i grup.
[Festival Ta'Rumba, 30/4 i 1/5 // Concert
presentació FiM Vila-seca > ds. 1/5, Sala Zero >
Espaldamaceta-Mazoni-Ego, 21 h]
[Cortina entre entrevistes] Very Pomelo: "Bum,
Bum", del disc Figaro, Figaro. (RockOn, 2010).
[Per tancar ]> Very Pomelo: "Malestar", del disc
Figaro, Figaro. (RockOn, 2010).

Per obrir]>>>>> Ix!: "Avui sí", núm. 2 del disc
L'ingenu és lliure (Gat Rècords, 2010)
Oku! Música de fons notícia Fira Vila-seca>>>
Ix!: "No estiguis trista", núm. 3 del disc L'ingenu
és lliure
Els límits del català 2 (Present. + 10 caps.)
ELC-2-10. La llengua més a usada a Andorra...
Sorteig entrades "Non Solum..." (17 parelles
inscrites!)
[Per tancar]>>>>> Ix!: "Lladres", núm. 8 del disc
L'ingenu és lliure (Gat Rècords, 2010)

CNL de Tarragona

13

329 [12-05-10]

330 [19-05-10]

1. Premis a la promoció del català:
SPLAT > Projecte per estendre l'ús del
català a Tarragona: Tallers per la llengua
http://www.tallers.cat/
CAL > Premis Joan Coromines a J. Solà,
Abacus, Comissió 350 Anys de resistència
i Coord. Sardanista de l'Hospitalet.
2. Telecomunicacions:
2.1 http://www.paisos-catalans.tv/
2.2 http://www.paisoscatalans.fm/
2.3 Pròxima reciprocitat
AndorraTV-TVC / AragónTV-TVC
3. La Generalitat Valenciana reconeix els
títols de filologia catalana, però ha dilapidat
16.500 per evitar-ho durant 16 anys.

1. Valls ja forma part del CPNL
2. Conferència de Rafael Renyé sobre
Catalunya Nord [dv. 21, 6 tarda, Antiga
Audiència]
3. El lingüistes demanen que la llei de
l'Aranès es digui de l'Occità
4. [Breu] El Govern prorroga 2 anys el
Programa de creació de l'oficina "Occitan
en Catalonha".

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
4. Servei Català de Trànsit: Vocabulari bàsic
del permís de conduir
5. [Breus] Novetats per a diaris i revistes:
5.1 Público estrena suplement en català per a
Catalunya: http://www.publico.es/catalunya
(també al web)
5.2 Renoven web: Sàpiens, Cuina, Descobrir i
Vilaweb:
http://www.sapiens.cat/; http://www.cuina.cat/;
http://www.descobrir.cat/;
http://www.vilaweb.cat/
Te'n recordes, Yoli?
Sintonia> Saturnino: "Mo' better blues", núm.
5 del disc Testa di basso(1995)
6. Ha mort Miquel Siguan, pare de la immersió
lingüística a catalunya
7. FesInternet, la festa d'internet a Catalunya:
cronologia
Novetats editorials i informàtiques
5. Patrimoni digital de Catalunya
http://www.padicat.cat/
6. Llengua catalana a Facebook i Twitter
http://www.gencat.cat/llengua/seguiunos

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Joan Colomo:
"La mort", núm. 2 del disc Contra todo pronóstico
(BCore, 2009)
+ Crònica de la Fira de Música al carrer de Vilaseca.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Joan
Colomo: "L'infern", núm. 9 del disc Contra todo
pronóstico (BCore, 2009)

[Per obrir el 1/4 de català]>> Èric Vinaixa: "La
primera senyera", núm. 2 del disc Història de
Catalunya amb cançons, 2.0 [PiCap, 2009]
Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-11. Catalunya Nord: l'agonia del català al
nord dels Pirineus
[Per tancar el] >> Carles Belda: "La revolta dels
segadors", núm. 8, del disc Història de Catalunya
amb cançons, 2.0 [PiCap, 2009]
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331 [26-05-10]

332 [02-06-10]

1. El projecte de llei del cinema arriba a la
recta final amb modificacions importants
2. Les institucions europees no responen
en català les cartes dels ciutadans
3. [B] El PEN català denuncia a l'ONU que
la justícia margina el català a Catalunya.

0. Mishima a la Sala Zero (ds. 04/06/10, 22
h. ) ; Puntí a la Sala Zero, ds. 05/06/10, 22
h (Festival "Mirallsonor 2010")
1. Llei de LSC aprovada pel Parlamanet de
Catalunya (26-05-2010)
2. Informe Wiccac maig http://wiccac.cat/
3. [Breu] Fira De tot Cat, a Girona, del 4 al
6 de juny
http://www.detotcat.cat/cat/index.php

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
4. Viure a Catalunya. Aprenem català des del
romanès. Generalitat de Catalunya.
> exemples d'àudio
El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Tema del disc de Ludi
Scaenicae
NY-NY-8. El modus vivendi de Tarraco Viva
Escolà Tuset, Josep M.: Diccionari de
llatinismes i expressions clàssiques. Ed. 62, El
Cangur diccionaris, 235, B. 1997
Peris, Antoni: Diccionari de locucions i frases
fetes llatines. Enciclopèdia Catalana, dicc. El
Calidoscopi. B., 2001

Novetats editorials i informàtiques
4. Mapes Vius (Linguamón)
http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/m
apes/
5. Rebost de jocs en català (Softcatalà +
FOLC)
http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost
_Jocs

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Filippo
Landini: "Un dimecres qualsevol", núm. 6 del
disc Farem revolucions (Gorvijac Music, 2010) [El Cau, ds. 29/05/10, 22 h. 5€]
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Filippo
Landini: "S.O.S.", núm. 1 del disc Farem
revolucions (Gorvijac Music, 2010)

[Per obrir]> Mishima: "L'olor de la nit", núm. 5,
del disc Ordre i aventura [Sones, 2010]
[FALCA DE MIG PROGRAMA > Voluntaris]
Els límits del català 2 (Presentació + 10 caps.)
ELC-2-12. Alguerès
[Per tancar]> Mishima: "En arribar la tardor",
núm. 8, del disc Ordre i aventura [Sones, 2010]
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333 [09-06-10]

334 [16-06-10]

1. L'SPLAT convoca premis i ajuts per
estendre l'ús del català a Tarragona
http://www.tarragona.cat
2. Arrenca la segona edició del programa
"Tasta'm", per fomentar la lectura en català
als transports públics.
3. [B] Carbòniques Patu, de Sarral, guanya
el X Premi a la NL de la Conca de Barberà

1. Acte de fi de curs (21/06/10, 6 tarda) +
trasllat del CNLT a la plaça Imperial
Tàrraco
2. Neix “Plats a la carta” (recursos per
treballar en català en l’àmbit de la
restauració) > Gencat.
3. Actualitat del cinema
3.1 El Consell de garanties estatutàries
dóna llum verd a la Llei del cinema
3.2 Platarforma per la llengua engega la
campanya “Volem crispetes”
http://www.volemcrispetes.cat/

Novetats editorials i informàtiques
4. Neix la versió catalana del Twitter, el
Twit.cat http://www.twit.cat/
5. Apple confirma que el nou iPhone estarà en
català
6. UIB: Lèxic bàsic de cinema: cat-cast-franangl. + desplegables de "Terminologies
universitàries" http://www.slg.uib.cat/
Te'n recordes, Yoli?
Sintonia> Saturnino: "Mo' better blues", [5]
Testa di basso (1995).
- 25 anys del Termcat + darreres novetats
http://www.termcat.cat/
El nyigui-nyogui-1
Sintonia 1> Quico Pi de la Serra:
"Blasfemari", del disc Pijama de saliva (1983)
NY-NY-9. Diccionaris varis
4. Riera-Eures, Manel i Sanjaume, Margarida:
Diccionari d’onomatopeies i altres interjeccions.
Eumo editorial
5. Jacquet, Gerard: Le petit dico d’aquí. Ed.
Trabucaire
6. Cubells, Olga: Els parlars de la Ribera
d’Ebre
[Nyigui-nyogui-2 > a la dreta, no m’hi cabia
aquí]

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Roger Mas:
"Tanco els ulls/obro els ulls", núm. 5 del disc
Rogers Mas a la casa d'enlloc (Satélite K, 2010).
Actua al Teatre Metropol, dg. 13, 2/4 de 8 tarda,
10/12 €
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Roger Mas:
"El calavera", núm. 12 del disc Rogers Mas a la
casa d'enlloc (Satélite K, 2010).

[Per obrir] > L’Équilibriste: “No me fotràs mai
més”, núm. 1 de Què en saps tu, de bicicletes i
parafangos? (Flor y nata records, 2009)
El nyigui-nyogui-2
Sintonia 5> Els Surfing Sirles: "Escolti,
Senyora Onada", núm. del disc LP (Bankrobber,
2010) . <<< La sintonia per a la 12a. temporada
NY-NY-10. La llengua paranormal: “No som
ningú i el català és una llengua rara,
desconeguda i, a més, xunga i punyetera”:
7. El cas Pretòria i les traduccions de la GC
8. “L·L”, una lletra sospitosa habitual!
Conclusió: no deu ser que hi ha molta ignorància
supina, a banda i banda de l’Atlàntic?
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
L’Équilibriste: “No és un adéu”, núm. 5 del disc
Què en saps tu, de bicicletes i parafangos?
(2009).

CNL de Tarragona
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335 [23-06-10]

Especial final de temporada
La revetlla de Sant Joan d’1/4 de català
1. Balanç 11a temporada, avanç de la 12a!
2. Per començar bé l’estiu: Festival
PopArb, dies 25 i 26 de juny, a Arbúcies,
el bo i millor del panorama català actual!
www.poparb.cat

Novetats editorials i informàtiques
3. Suay, Ferran i Sanginés, Gemma: Sortir de
l’armari lingüístic. Una guia de conducta per a
viure en català. Angle Editorial
4. L’econòmic.Setmanari d’informació i anàlisis
sobre l’empresa. Núm. 1 (19 a 25 de juny
2010)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>>
El Belda i el Conjunt Badabadoc presenta: Per
jamaicanes! (Catalan Hits on Caribbean beats!)
[Autoeditat, 2009]
>> que vagi sonant tot seguit fins a la cançó
núm. 9, parlarem damunt i anirem presentant
les cançons.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Fi de temporada: Adéu, Yoli!
El Belda i el Conjunt Badabadoc presenta: Per
jamaicanes! (Catalan Hits on Caribbean beats!)
[Autoeditat, 2009]
>>> Cançó núm. 10, comiat tradicional català:
“La vall del riu Vermell”, però a la jamaicana

.-
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