UN QUART DE CATALÀ [8a temporada]
Número i data Informacions diverses
201 [04-10-06]

202 [18-10-06]

1. XV Premi a la NL de Tarragona. Presentació
de bases i terminis
2. Inversions milionàries per al català a les
noves tecnologies: 9 milions d’euros per a
cursos en línia, traductors, Casa de les
llengües, servei d’assessorament lingüístic
unificat
3. 100 nous termes per al català aprovats pel
Termcat
http://www.termcat.cat/
1. Cicle de cinema infantil en català a
Tarragona, Vendrell i Montblanc i pròximes
estrenes a les sales
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/cinc_2
006oct.htm
2. Balanç del primer any del Servei Català de
Doblatge
3. Comencen els actes del Centenari de l’IEC
http://centenari.iec.cat/
4. [B] El Correllengua 2006 passa per
Tarragona
http://www.cal.cat/
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Novetats editorials i
informàtiques

La qüestió

4. Nou traductor en línia gratuït de
la Generalitat
http://traductor.gencat.cat/
5. Nou portal de música gratuïta en
català:
http://www.musicalliure.net/

5. Tres noves guies de conversa
universitària de la Universitat de
Barcelona:
* Neerlandès-català
* Polonès-català
* Amazic-català

1

203 [25-10-06]

1. Cursos de nivell Bàsic al COC, nova
5. Ja ha sortit el Firefox 2.0
modalitat d’autoaprenentatge
http://festa.firefox.cat/
http://www.cpnl.cat/tarragona/
2. Plans d’Acolliment Lingüístic a Tarragona i a
Reus
http://www.cpnl.cat/tarragona/
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/plans.
htm
3. “Fes escac i mat amb la Queta”, concurs per
a centres de secundària, batxillerat i cicles
http://www.escacsqueta.cat/
4. [B] Cinema en català: Veïns invasors
(CINC), El corral, una festa molt animal i
Scoop

204 [08-11-06]

1. El català a la xarxa: últim baròmetre Wiccac i
nou medidor Catalexa
http://wiccac.org/
http://www.catalexa.com/
2. Ja hi ha disponible en català la nova versió
del Fedora Core 6 (una distribució del Sist.
Operatiu Linux)
http://www.softcatala.org/
3. [B] Cinema en català d’aquesta setmana:
En cartell: El corral, una festa molt animal
(Gavarres)
Astèrix i els víkings (dia 11, cincle CINC)
Estrena: Col·legues al bosc (dia 10, als Oscar
Gaverres)
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4. Cabestany, Joan F. I Matas, M.
Teresa: Diccionari d’arquitectura
romànica catalana. Termcat
http://www.termcat.cat/
5. El catàleg d’Ikea ja s’ha publicat
en català!
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205 [15-11-06]

206 [22-11-06]

207 [29-11-06]

1. Telefonia mòbil en català, uns sí, d’altres no:
Nokia, Movistar, Siemens
2. [B] Noves temporades de “Voluntaris per la
llengua” a Tarragona i al Vendrell: 17-11-06
3. [B] Ascensió Figueres, reelegida presidenta
de l’AVL
4. [B] La DG de Política Lingüística Balear
participa a l’Expolingua Berlin 2006
5. [B] Final del cicle CINC: Cars en català, el
18-11-06
1. Actualitat del CNLT: voluntaris i cursos de
nivell bàsic cada 15 dies
2. Andorra obliga els immigrants a fer cursos
intensius de català
3. [B] Valencianitats:
3.1. L’AVL deixa una vocalia vacant
3.2. El TSJCV torna a avalar els títols
de Filologia catalana
4. [B] El web de l’NBA (USA) usa el català per
a les votacions http://www.nba.com/

6. “Esforç”, una nova revista
esportiva en català
http://www.esforc.com
7. [B] Softcatalà presenta
l’OpenOffice.org 2.0.4
http://www.softcatala.cat/

1. El Premi a la NL 2006 de la Conca de
Barberà ja té guanyador
2. El nou Windows Vista i l’Office 2007
inclouran el català de sèrie
3. [B] Joan Martí Castell, reelegit president de
la Secció Filològica de l’IEC http://www.iec.cat

4. El doblatge.com, la base de
dades del doblatge en català
http://www.eldoblatge.com/
5. Cartellera tarragonina en català:
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5. Surt la Gramàtica normativa de
l’AVL
http://www.avl.gva.es/
6. Criteris per a la toponímia
d’àmbit municipal. Edita:
Generalitat de Catalunya i Institut
d’Estudis Catalans

3

208 [20-12-06]

209 [10-01-07]

210 [17-01-07]

1. Guanyador del Premi a la NL 2006 de
Tarragona: Nou Habitat Confort
2. El Nadal del Consorci (CPNL)
 web de nadal:
http://www.cpnl.cat/nadal/
 Horaris especials del CNLT
 Cartes als reis, catàlegs de jocs
 Queta al Parc Infantil de Nadal
3. Cinema en català a Tarragona per Nadal:
Eragon, Arthur i els Minimoys, i Happy Feet,
trencant el gel (Oscar les Gavarres

1. Balanç de l’ús del català a Internet el 2006
http://www.softcatala.org/noticies/03012007510
.
2. Novetats optimistes en programari privatiu i
telèfons:
2.1. Windows Vista i MS Office 2007
incorporaran el català de sèrie.
2.2. Adobe i Motorola s’apunten al català
3. L’IRL signa convenis amb universitats de
referència de Londres i de Nova York.
http://www.llull.cat/llull/
1. Dues notícies de TV:
1.1. Vilaweb estrena Vilaweb TV
www.vilaweb.tv
1.2. Nou programa de llengua a TV3,
Caçadors de parules
2. Dues notícies de Google:
1.1 Google digitalitzarà més de 300.000
volums de 5 biblioteques catalanes
1.2. Google prepara la plataforma Google.cat
http://www.google.com/intl/ca/;
www.google.es (en català)
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4. Diccionari del comerç electrònic.
Diccionari en línia de joguines.
Termcat: http://www.termcat.cat/
5. Discos: Benvinguts al club. (Club
Súper 3)
Podré tornar enrere, homenatge
a Sopa de Cabra.
El llarg viatge (CD+DVD).
Enderrock

6. La revista National
Geographic tindrà edició en
català
http://www.nationalgeographic.com/
5. Nou setmanari digital
d’informació general:
El Demà: http://www.eldema.cat/
6. La Wikipèdia en català arriba als
50.000 articles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

A partir del programa 210, torna LA
QÜESTIÓ, una pregunta sobre les
informacions presentades el mateix dia
a ¼ de català, amb premis de la
campanya “Dóna corda al català”:
bufs, clauers-portamòbil, samarretes,
motxilles, bolígrafs...
]>>>>> Tribut a Sopa de Cabra >>>>
la que vulgui el Lluís >>> Beth

Suspès per poc temps (Roda de
premsa del Nàstic!)

Suspès per poc temps (Roda de
premsa del Nàstic!)
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211 [31-01-07]

212 [07-02-07]

1. Els SO privatius menystenen el català:
Windows Vista ajorna l’edició en català i Mac
OS (Apple) s’hi nega
http://www.racocatala.cat/articles/13214
2. El 90% dels vins i caves amb DO catalana ja
s’etiqueten en català. Estudi de la Plataforma
per la llengua http://www.plataformallengua.cat/
3. Principat i Balears, junts a l’Expolangues de
París
http://www.expolangues.fr/
4. [Breu] Calendari de proves oficials de català
de la Secretaria de Política Lingüística
1. Comença el període de matriculació per al
2n quadrimestre curs 2006-2007
http://www.cpnl.cat/tarragona
2. Google maps incorpora el mapa del domini
lingüístic del català
http://www.racocatala.cat/articles/13342
3. Novetats informàtiques vàries:
3.1. Avast!, el primer antivirus en català
http://avast.com/eng/download-avasthome.html
3.2. Softcatalà presenta les traduccions
catalanes de l’Open Office 2.1 i SeaMonkey
1.1
http://www.softcatala.cat/
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5. “Posa-hi lletra”. CD promogut pel
CNL Alt Penedès-Garraf i l’Escola
de Música Freqüències.
6. Què faig si... Editat per la
Plataforma per la llengua
http://www.plataforma-llengua.cat/

Q1. Digues alguna marca de vins i/o
caves amb DO catalana que no
etiqueti el seus productes com diu la
Llei de política lingüística:
Torres, Cordorniu, Jaume Serra i
Marquès de Monistrol
[Mentre esperem la trucada per
respondre La qüestió]>>>>>
Cancó del disc “Posa-hi lletra”

5. Curs de llenguatge jurídic. Dept.
de Justícia. Generalitat de
Catalunya. 2006
6. Guia de conversa universitària
amazic-català. Servei lingüístic de
la UB.

Q2. Què és el programari lliure?
El que ofereix llibertat d’ultilitzar,
d’estudiar, de millorar i de compartir el
programari
Cançó: Corre, del disc Posa-hi lletra
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213 [14-02-07]

214 [21-02-07]

215 [28-02-07]

1. Operadores i fabricants de mòbils es
comprometen a incorporar el català
Informe sobre el català a la telefonia mòbil:
http://www.plataforma-llengua.cat/
2. Adobe Acrobat Reader, en català per primer
comp en la versió 8.0, presentada a la fira
3GSM
http://www.softcatala.cat/
3. Premis Enderrock 2007
http://enderrock.com/
4. Col·laboració Wiccac & Plataforma per la
llengua http://wiccac.org
1. Nou cicle CINC (cinema infantil en català) a
Tarragona, Vendrell, Montblanc i l’Espluga de
Francolí
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/cinc_2
007gen.htm
2. Domini .CAT: 21.000 altes el primer any.
D’altres nacions s’enfilen al carro...
3. [B] Avui, dia internacional de la Llengua
Materna
http://www.unescocat.org/ct/index.php
1. Acte de lliurament del Premi a la NL: dia 1-32007, 6 tarda. Miquel Pueyo...
2. Estudi de la Plataforma per la llengua sobre
l’etiquetatge dels arrossos
http://www.plataforma-llengua.cat
3. Agència Catalana de Consum> 2006: 200
sancions a comerços i empreses per no retolar
en català
4. [B] Aquesta setmana al CINC + estrena d’
Un pont cap a Terabithia
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5. Resposta a la Questió del
cinema en català de David Garcia
http://www.eltemps.net/
http://www6.gencat.net/llengcat/cin
ema

Q3. Digues tres dels guanyadors dels
Premis Enderrock 2006
> No importa si no sap quin premi, si
és de la crítica o del públic
Conxita: Música de gossos (Creativae
Commons)
http://www.conxita.org/

4. Rafanell, August: La il·lusió
occitana. Quaderns Crema, 2
volums, 1.500 pàgines

Q4. A)Digues dues pel·lícules de les
que es passaran al nou cicle CINC
B) Digues quina és l’última
pel·lícula que has vist en català al
cinema o en DVD
Pep Sala. Un petit moment de dubte.
Actua dv. 23 al Metropol, 10 nit.

5. Rafanell, August: La il·lusió
occitana. Quaderns Crema, 2
volums, 1.500 pàgines
> Article a El Temps (20-1-07):
http://www.eltemps.net/

Q5. En quines comarques del CNLT
es fan premis a la NL en l’àmbit
socioeconòmic? De quina edició es
dóna demà el premi de Tarragona?
A) Tarragonès, Alt Camp i Conca de
Barberà
B)15a.
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216 [07-03-07]

217 [14-03-07]

1. “Ja etiquetes en català”. Campanya massiva
de la Plataforma per la llengua
http://www.plataforma-llengua.cat
2. Coses de webs:
2.1. Repsol YPF, primera empresa de l’Íbex35 amb web tetralingüe
http://www.repsol.es/es_ca/
2.2. Web sobre Linux per fer al salt al
sistema operatiu lliure:
http://www.gnulinux.cat/
2.3. Joc en línia per ensenyar el vocabulari
de salut en català als immigrants:
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu
_xarop.html

5. CARRERA, Aitor: Gramatica
aranesa. Pagès editors
http://www.edmilenio.com/pages
6. Nova revista: Benna, actualitat
musical i cultural en català
http://www.revistabenna.com/

Q6. En quins idiomes es pot visualitzar
la web de Repsol YPF-España?
- 4: castellà, català, euskera i gallec

1. Baròmetre de l’ús del català a Internet:
Wiccac, 6è aniversari. http://www.wiccac.cat/
2. Decathlon i Ikea incompleixen els
compromisos de catalanitzar els catàlegs
http://www.plataforma-llengua.cat
3. [B] El nou comissari de Multilingüisme de la
Comissió Europea confirma que no es
canviaran les normes de la CE per permetre fer
oficial el català.

5. CARRERA, Aitor: Gramatica
aranesa. Pagès editors
http://www.edmilenio.com/pages
6. Nova revista: Benna, actualitat
musical i cultural en català
http://www.revistabenna.com/

Q7. Digues tres webs de les que
apareixen al baròmetre Wiccac, al
“negatiu” o al “positiu”.
Negatiu: El corte inglés, Danone,
Seat, Grupo Nutrexpa, Telefonica,
Iberia, Cobega (Coca-cola), Grupo
Inditex, Defensor del pueblo
Positiu: VisitBritain España, Easy
Jet, Eismann, Le Monde Diplomatique,
Llet Nostra, La Fageda, Caprabo...

Le Petit Ramon: Salm núm. 2. Demà al
Groove, 9 vespre

Quimi Portet: Macarrons Gold (live).
Divendres a l’Scumm Bar. C. Fortuny,
11 nit.

CNL de Tarragona
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218 [21-03-07]

220 [11-04-07]

221 [18-04-07]

1. Inici de la vuitena temporada de Voluntaris
per la llengua a Tarragona: dv. 23-03-2007; 4
tarda.
2. Catalunya, País Basc i Galícia signen un
protocol de col·laboració en política lingüística
3. [B] Anecdotari primaveral (1): el director
general, el jutge, el revisor i el paquet d’arròs
4. [B] Fi del cicle CINC

5. DA: Història de l’Institut d’Estudis Q8. Quines tres comunitats nacionals
Catalans. 2n volum.
han signat un protocol de col·laboració
http://www2.iecat.net
en política lingüística?
> Catalunya, País Basc i Galícia.
> País Valencià i Illes Balears, no!

1. El Govern dóna un nou impuls al voluntariat
lingüístic + La Plataforma per la llengua publica
la Guia pràctica d’acollida lingüística.
http://www.plataforma-llengua.cat/
2. Apadrina una paraula. Campanya lingüística
de l’Ateneu Barcelonès
http://www.ateneubcn.org/
3. [Breus] Nous directors:
3.1. A Linguapax: Mònica Sabata
http://www.linguapax.org/ct/homecat.html
3.2. A l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana: Ferran Carbó
http://www.ua.es/institutos/inst.filovalen/
1. Sant Jordi 2007: Jornades culturals i estand
per captar voluntaris
2. [Breus] Informàtica:
Open Office 2.2 i GNU/Linux 4.0
http://www.softcatala.cat/
DIEC 2, consultable en línia a partir d’avui
http://www2.iecat.net/
3. Anecdotari primaveral (3): Goril·les en la
boira (els segurates de Renfe a l’estació de
Lleida), Memento (Renfe al·lega desconèixer el
català), Mentider compulsiu (jutges que fan
traduir demandes presentades en català)

4. Windows Vista inclourà el català Q10. Quina any va començar el
de sèrie al maig; el pedaç per a W voluntariat lingüístic i quantes parelles,
Vista (des del 10/04), i el de l’Office arpox. S’han format des de l’inici?
2007 ja són a la web de Microsoft
A) 2004 – 20.000
Catalunya, en català també:
B) 2003 – 14.418
http://www.microsoft.com/spain/cat/
C) 2000 – 50.000
default.mspx
Sanjosex: No t’ho diré pas (núm. 9), El
camí (núm. 10). Carles Sanjosé i
Roger Mas. 12/04/07 Groove, 21 h.
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Quimi Portet: “Aparteu les criatures”.
Núm. 16 del nou disc: Matem el dimats
i els divendres

4. Directe.cat, nou diari digital en
català
http://www.directe.cat/

Q11.Què significa la sigla DIEC2?
> Diccionari de l’Insititut d’Estudis
Catalans, 2a edició (2007), la 1a és de
l’any 1995
Nou disc de Mazoni, Si els dits fossin
xilòfons, núm. 8: “I dius que el que em
dius és veritat”.
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222 [25-04-07]

223 [02-05-07]

1. Actes del CNLT: conferència sobre Tàrraco
Viva (avui) i presentació del llibre de M. Pueyo
(demà)
2. Registrar dominis .CAT a meitat de preu per
Sant Jordi (els primers 10.000 o fins al 14 de
maig)
http://www.domini.cat/
3. CAS 07: Els Pets, Obrint Pas i La Troba
Kung-Fú, 27-04-07, annex Palau Sant Jordi.
>Racó Català sorteja 30 entrades.
http://www.racocatala.cat/
http://www.vilaweb.cat/webs/cas07/
> “El català llengua comuna” omple la plaça
de Catalunya (Barna) per Sant Jordi
http://www.plataforma-llengua.cat
1. Nova web de Voluntaris per la llengua
www.voluntarisperlallengua.cat
http://www10.gencat.net/pres_volull/AppJava/
2. 8a Fira de música al carrer de Vila-seca (4 a
6 de maig): molts grups d’expressió catalana,
presentació del nou disc de Miquel Gil...
http://www.fusic.org/firacarrer/
3. [B] Anecdotari primaveral (4): Jutges i
notaris; Òmnium i la Plataforma. Èric i l’exèrcit
del Fènix, boicotejat!
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4. Diccionari casteller en línia
(Termcat)
http://www.termcat.cat/dicci/castelle
r/index.html

Q12. Quins grups participen al festival
Catalunya Acció Sonora? Quin acaba
de treure disc (dia 19/04) i com es
titula?
> Els Pets, Obrint Pas (Benvinguts
al paradís) i La Troba Kung-Fú

Cançó d’Obrint Pas

4. Rockcatala es converteix en
Decibel.cat i engega el concurs
“Enganxa’t a la música”.
http://www.decibel.cat

Q13. Digues tres grups dels Països
Catalans que cantin en català que
actuen a la 8a Fira de música al carrer
de Vila-seca

Cançó: Antònia Font, o Pepet i Marieta
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224 [09-05-07]

225 [16-05-07]

1. Dossier primaveral sobre el cinema i el
català:
1.1. El Govern destina 2,4 milions d’euros al
doblatge
1.2. Balanç 2006 d’espectadors de cinema
en català a les sales
1.3. Estrenes recents i pròximes en català
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/agenda
.htm
http://www.cpnl.cat/
2. Anonymous (“Salvem el món”) representa
Andorra en el seu 4t intent a Eurovisió:
semifinal demà, final...?
http://www.rtvasa.ad
3. [B] Anecdotari primaveral (5): Tu a l’Aragó i
jo a Sardenya (sobre l’oficialitat del català als
respectius estatuts “regionals”)

4. El Portal.cat, nou diari digital en
català amb perspectiva de països
catalans
http://www.elportal.cat

1. El CNLT signa 2 convenis amb entitats
4. Diccionari de psiquiatria.
socio-econòmiques de Calafell per organtizar
Termcat http://www.termcat.net/
sessions de formació d’Atenció als clients
2. Actualitat informàtica
2.1. La Generalitat signa 2 acords per
impulsar el català en productes teconològics
2.2. Microsoft: “Fes un click al català” / Els
incompliments de Microsoft
http://www.microsoft.com/spain/cat/default.msp
x
3. [Breus]
3.1. Final de l’Any Coromines
3.2. Registre instantani de dominis .CAT i
pròrroga de renovacions “dos anys al preu
d’un”
3.3. FesInternet 2007
http://www.fesinternet.net/portada/index.php

CNL de Tarragona

Q14. Digues tres pel·lícules en
cartellera o de pròxima estrena en
català: > (resum del web adjunt)
Quina és l’última pel·lícula que has vist
en català (cinema o DVD)?

Novetats recents: Lax’n’busto: Relax >
“Si tu vols” (núm. 3), “La Terra” (núm.
4)

Q15. En quin municipi de l’àrea del
CNLT es faran sessions d’atenció al
client en català i a quins col·lectius
professionals s’adrecen?
> Calafell. Comerciants
restauradors

i

Novetats recents: Els Pets: “Com anar
al cel i tornar”
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226 [25-05-07][

227 [30-05-07]

1. El CNLT i l’IMSS de Tarragona ofereixen
sessions de capacitació lingüística (20 h) i els
nous Mòduls inicials de llengua catalana i
coneixement de l’entorn (30 h)
2. Mercadet de primavera: productes catalans
de nom i d’etiqueta:
Xarxa
d’Establiments
amb
Consciència
Nacional (XECNA):
http://www.xecna.cat/
Quòniam samarretaires:
http://www.quoniam.info/
Productes de la terra:
http://www.productesdelaterra.cat
3. [B] Anecdotari primaveral (6): La bèstia del
regne: Gregorio Salvador (RAE) diu que “no
ensenyar espanyol és un atemptat als drets
humans” / “Per la boca mor el peix”: Codemnen
un home per insults contra un client que li
parlava en català.

4. Crònica de l’obra del Diccionari,
a cura de Jaume Corbera Pou.
Editorial Moll

Valls, aquest vespre, a cura de
Joan Martí Castell.

Dept.: Equilibri. Actuen a Tarragona
ds. 26-05-07 (Scumm Bar)

1. Andorra, Andorra!: “Estira’m la llengua”,
nova campanya + el castellà, primera llengua
de l’oferta televisiva a Andorra
2. Manifest a favor del programari lliure i
formats oberts als municipis
http://www.softcatala.org/
http://wiki.lliure.eu
3. L’ús del català a les sentències judicials
baixa un 10% el 2006
4. L’Associació d’Indústries d’Alimentació i de
Begudes de Catalunya (AIABECA) se salta els
drets lingüístics dels consumidors catalans
http://www.plataforma-llengua.cat/

5. ESTEVE, Francesc i Alfons:
Drets cap a la normalitat (3i4)

Q16. En els cinc anys del Pla pilot de
NL als jutjats, com ha augmentat l’ús
del català en les sentències?
a) Del 20% al 40%
b) De l’1% al 20%
c) Del 40% al 80%
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Q16. Digue’s tres productes catalans
de nom i etiqueta o tres webs que
venguin productes d’aquests.

+ Presentació del DIEC 2 a

Cançó: tria el Lluís!
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228 [06-06-07]

229 [13-06-07]

1. La Plataforma per la llengua reclama al
president Montilla que faci complir les lleis
d’etiquetatge en català http://www.plataformallengua.org/
2. La SPL editarà diverses guies per a
l’acolliment lingüístic.
3. [B] Rànquings varis: Wiccac, Wikipèdia
(60.000 articles), Racó Català (4a posició
pàgines en català OJD), TotCat (líder dels
webs d’iCat FM)
1. Acte de fi de curs del SLC de Tarragona: dl.
18, a les 6 tarda (i altres actes similars)
2. Estudi de la Plataforma sobre la llengua dels
anuncis a la premsa diària de Catalunya
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. TotsRucs, nou portal en català per
descarregar material audiovisual en català
http://www.totsrucs.cat/
4. [Breus] Anecdotari primaveral (7):
Azuloscurocasinegro (detingut per negar-se a
parlar en castellà a Reus; un jutge de Dènia diu
que és una falta de tolerància i decòrum
declarar en català!). Aprèn català com puguis
31/2 (sobre escoles d’idiomes, instituts i
aprendre català)
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5. El DOGC estrena lloc web i
Q17. Digues 2 de les webs
deixa de publicar-se en paper
d’informació més vistes en català:
http://www.gencat.net/dogc/www/ca
CCRTV, Vilaweb, Avui, Racó
t/
Català, E-notícies, Nació Digital
Gertrudis: “Ara vinc d’enlloc” de
Política de verbena (Mass Records,
2007)
5. Col·lecció Labutxaca (Grup 62)
http://www.grup62.com

Q18. Què es pot trobar al portal “Tots
Rucs”?
> Material audiovisual en
català que, generalment, no es
troba a la venda enlloc: sèries,
pel·lícules,
documentals
i
programes de televisió.

Cançó>>> Tria el Lluís!
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1. Titulars breus: Andorra, Balears, Eurocambra, Empresaris anticatalà, xancletes
catalanes i Càtix 1.3 http://www.tatxoles.cat/; http://www.catix.cat/
2. Lectura:
Col·lecció La butxaca http://www.edicions62.com/
Revista Cultura21 http://www.cultura21.cat/
Diccionari de telecomunicacions http://www.termcat.cat/
Solé i Camardons, Jordi: La llengua que ens va parir
3. Cinema:
Estrenes de l’estiu http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/agenda.htm
3.1 Anecdotari: Spiderman 3 dobalt al català però no estrenat!
4. Música: festivals d’estiu en català [Música de fons: Papa:Noes: “Generacions”
[Segona classe, 2006] http://www.papanoes.com/]:
Senglar Rock 2007 http://www.senglarrock.com
PopArb 2007 http://www.poparb.cat/
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Q19. Digues 2 títols dels que hem dit
avui per passar l’estiu (lectura, cinema
o música)
Sanjosex: “Temps o rellotge” [Temps i
rellotge, 2007]
http://www.bankrobber.net/
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