UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 10a temporada
Número i
data

Informacions diverses

Novetats editorials i informàtiques

L'ús social del català i la cançó

267 [01-10-08]

1. Comença la 10a temporada d'1/4 de català! I
l'11a del Voluntariat: novetats
1.1. Una parella al mes al programa de ràdio,
programa d'activitats d'Òmnium Cultural
2. Han començat els cursos de català del 20082009
3. Softcatalà celebra els 10 anys de vida
3.1. Open Office 2.4.1 en català
4. I moltes sorpreses més! ...per a aquesta
temporada.

5. Tot Google en català: Translate
(traductor), Chrome (navegador), Calendar
(calendari) i Facebook (intercanvi de
fotografies)

USC-0 La sèrie d'articles que Francesc
Puigpelat ha publicat a l'Avui.

1. Ja està en marxa Parla.cat i oberta la
matrícula
http://www.parla.cat
2. Plataforma per la Llengua: Premi Nacional de
Cultura i posa en marxa la campanya “Catalan
means feeling” http://www.plataforma-llengua.cat/
3. Cursets pràctics per ràdio: com usar Google
Translate http://translate.google.cat
4. [B] Nou cicle CINC: aquesta setmana:
Les cròniques de Spiderwick
http://cpnl.cat/cnltarragona

5. TERMCAT: Diccionari d'infermeria
6. TERMCAT: Terminologia Oberta de la
indústria alimentària
http://www.termcat.cat/

USC-1. La llengua dels bars i restaurants.

268 [08-10-08]

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Mamajuana y las Arepas Latinas:
“Bossa do Maria”, del disc DO Tarragona
2008 (Revista Enderrock de setembre].

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Gallina: “Rosques i cargols”, de la
primera maqueta.
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269 [15-10-08]

270 [22-10-08]

271 [29-10-08]

272 [05-11-08]

1. Novetats del curs 2008-2009
5. Premis blocs en català
1.1. Cursos d'Aula oberta
http://www.premisblocs.cat/
1.2. Microtallers
Cultura (Jordi Cervera):
1.3. Parlem-nos (Poblet i Tarragona)
http://blogs.ccrtvi.com/jordicervera.php
http://www.cpnl.cat
Foment del català (Miquel Tusón – La
2. Bloc d'Apple en català
llumenra de Nova York):
http://apple.bloks.cat/
http://www.llumenera.com/
2.1. iTunes 7.7.1.11 per a en català
2.2. Trad. al català de l'iPhone / iPod Touch 2.x
3. [B] Google, Premi Nacional d'Internet
4. [B] Cicle CINC: L'aneguet lleig i jo (Tgna –
Vendrell)
1. “Aprenem amb la cultura”
4. Salam al català [Plataforma per la llengua i
www.cpnl.cat/tarragona
Consell Islàmic i Cultural de Catalunya], 40
1.1. Exposició “Parlem-nos” a Tarragona
pàgines (20+20)
1.2. Inici 11a temporada Vols a Tgna > 29-1008
5. Cap de setmana musical en català a
2. Europarl TV en català (i la web de
Tarragona: Filippo Landini (dj. 23, Zero),
l'Europarlament) o el Sant Tornem-hi de
Gossos (dv. 24, Auditori Caixa Tgna), Vitruvi
Brussel·les
(ds. 25, Zero) i Roger Mas (ds. 25, Aud.
http://www.europarl.cat/tv/
Caixa Tgna.)
http://www.europarl.cat/parliament/benvinguda1.p
hp
3. [B] Cicle CINC: Rudy, el porquet de carreres (a
Tarragona i Vendrell, ¼ de 5)

USC-2. Etiquetatge + Generalitatetiquetatge

1. Comencem l'11a temporada de Voluntariat per la llengua a Tarragona
1.1. Parella de voluntaris convidats: Emiliano Laínez i senyora

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Avalot:
“Flames de veritat”, del disc D.O
Tarragona.

[FALCA DE MIG PROGRAMA > Voluntaris]
2. Posem en marxa el Pla d'Acolliment Lingüístic per a Xinesos (PLAX)
2.1 Tècnic del Plax: Francesc Mínguez
3. [B] Cicle CINC: aquesta setmana Wall-e
1. Dossier Aranès-Occità
4. la SPL edita una col·lecció de DVD com a

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Roger
Benet i els oximorònics: “Llum de nit”,
del disc DO Tarragona 2008 (Revista
Enderrock de setembre].

USC-3. La llengua del quiosc (premsa i
revistes)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Gossos: “Un món de flors i violes” , del
disc Oxigen (2008).

USC-4. Retolació comercial
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273 [12-11-08]

274 [19-11-08]

http://www.gencat.cat/llengua/occitan
2. El Govern de les Illes Balears (CAIB) aprova el
decret de requisit de coneixements de català per
a la funció pública.
3. [B] Cicle CINC: Tarragona i Vendrell tanquen
amb Kung fu panda i comencen, dg. 9-11 a
Vimbodí (Ciutat ratolí) i Santa Coloma de
Queralt (Kung gu panda)

suport d'acollida lingüística
http://www.gencat.cat/dasc/immigracio/dvdac
ollida
5. La SPL estrena el Diverllengua, un joc en
línia sobre llengua amb motiu de l'Any
Internacional de les llengües
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua/

1. Softcatalà renova la pàgina (10 aniversari)
1.Open Office 3.0
2. Ubuntu 8.10 (SO Linux) + Gnome 2.24
(escriptori)
3. Sunbird 0.9 (gestor de calendaris i agenda) +
Lightning 0.9 (integració del sunbird al
Thunderbird (correu) http://www.softcatala.org/
2. Aprendre idiomes en un minut (amb podcast)
http://www.oneminutelanguages.com/
3. [B] 83 sancions al 2007 per no tenir el rètol en
català.

5. NBA Live '08, amb pedaç de la Selecció
Catalana
http://www.selecciocatalana.cat/
6. iTunes 8.0.0.35 en català
http://apple.bloks.cat

USC-5. Català a les llibreries

1. El català no serà oficial a Aragó (avantprojecte
de Llei de llengües d'Aragó)
2. “Para que se note el efecto sin que se note el
empeño”: 151 lleis espanyoles obliguen a
etiquetar en castellà; en català, només una.
http://www.plataforma-llengua.cat

4. La Vanguardia i l'Sport en català (només a
Internet)
http://www.sport.encatala.net/
http://www.lavanguardia.encatala.net/
5. Motor.cat presenta la versió 2.0 de la
revista http://www.motor.cat/

USC-6. La llengua de les administracions
3. [B] El català a l'admó. de l'Estat no
arriba ni al 50%

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Guillamino: “La vida”, núm. 13 del disc
Les minves de gener (Bankrobber, 2008),
actua a la Sala Zero, aquest ds., 8-11-08,
a les 11 nit. Gratis.

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Estanislau Verdet: “Jo ploc, tu plous, ell
plou”, núm. 2 del disc L'all ho és tot pels
anglesos (Global, 2008)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Lax'n'busto: Com gat i gos, núm. 9 del
disc Objectiu: la Lluna [Música global,
2008]
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275 [26-11-08]

276 [03-12-08]

277 [10-12-08]

1. [B] La Generalitat dóna 120.000 € a l'AJt. De
Perpinyà per posar les plaques dels carrers en
català
2. [B] Bocamoll tarragoní [Josep M. Llort i Antoni
Rebull (Mobles Vilabella)> 11 programes: fins al
4/12
3. [B] Conferència de Bernat Joan a Valls; 27/11,
a 2/4 de 8,
4. Entrevista Voluntariat per la llengua: Júlia
Cantons
1. El Suprem espanyol reconeixel títol de filologia
catalana per a oposicions de la Generalitat
Valenciana.
2. Petit dossier balear:
1. Illes balears s'adhereix al protocol lingüístic
subscrit pels governs basc, gallec i català l'any
2007.
2. Palma estrena equip de dinamitzadors
lingüístics.
3. [B] Plataforma per la llengua:
1...dóna suport a Miquel Català
2. detecta que la telefonia mòbil en català
s'estanca [2a part estudi, 57 pàg.]
4. [B] Cinema en català a Tarragona

5. La SPL i el CPNL presenten els resultats
del 1r cicle d'estudis Ofercat
http://www20.gencat.cat
6. Llengua i societat als territoris de parla
catalana a l'inici del segle XXI
http://www20.gencat.cat

USC-7. La llengua de les ràdios i les TV
+ Els immigrants no usen els MC
audiovisuals en català

5. Neix Edi.cat
http://www.edi.cat/

USC-8. La llengua de la justícia

1. Premis Pompeu Fabra a l'impuls del català (1a
edició)
2. ERC presenta 1.027 al govern espanyol sobre
l'ús del català
3. [B] Campanya de resposta a “The Economist”
http://www.respostaeconomist.cat
4. [B] Cartellera de cinema en català a
Tarragona

5. Web oficial del parlament europeu
oficialment en català
www.europarl.europa.eu/barcelona
6. Núm. 50 de la revista Llengua i dret, i
renovació
http://www10.gencat.net/eapc_rld

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Nelb:
“Maria”, cançó núm. 10 del disc DO
Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>Nisei:
“Èxode”, cançóp núm. 4 del disc
Continents (Bcore, 2007). Ds. 6, Sala
Zero, 11 nit.
Dv. 5 > Mishima, sala Greenback
Heineken (port Esportiu), 9 vespre.
Enquesta AVUI: millor disc català 2008
pop/rock - cançó

USC-9. L'aula i el pati
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Eina:
“El ple i el buit” [núm. 5] / “Criteris
estratègics” [núm. 9] del disc L'art de la
guerra (K Indústria, 2008)
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278 [17-12-08]

279 [14-01-09]

280 [21-01-08]

Especial “Ara ve Nadal!!
1. 20è aniversari del CPNL
http://cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/index.html
2. La carta als reis mags d'1/4 de català
1. Jocs de taula
2. Hora cat (http://www.horacat.cat)
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala
3. [B] Parc Infantil de Nadal: Splat, Plataforma (15 anys)
4. [B] III Col·loqui internacional Pompeu Fabra
http://wwwa.urv.cat/centres/Departaments/fcatalana/activitats_fabra.html
5. [B] Els millors discs del 2008 (Enquesta AVui)
http://www.avui.cat/
6. [B] Cinema per Nadal...
1. Acords del CNLT amb GIPSS (Voluntariat i
5. Traductor cat<>occità-aranès / cast
Indexplà) i Pla d'acollida per a xinesos (amb
<>occità-aranès
UTIC)
http://traductor.gencat.cat/index_ca.jsp
2. Expo Bressola a la Casa Canals, del 13/1 al 3/2 6. L'IEC ja admet el matrinomi gai!
de 2009 (+ 1r centre de secundària de la bressola
concertat)
http://www.bressola.cat/?q=node/245
3. Lluís Colet: 124 hores xerrant en català a
Perpinyà
4. Votacions a l'Avui: els millors discs en català
del 2008: Lax'n'Busto i Roger Mas
1. Curs inicial per a xinesos: matrícula oberta
5. Enderrock 159: “50 anys de cançó” + disc
2. L'estat espanyol incompleix el 90% dels acords dels 16 jutges, un disc històric! - Premis
per potenciar el català a Europa
enderrock 2008 (1a part: de la crítica)
http://www.cercleestudissobiranistes.cat/
http://www.enderrock.com/quiosc1.php
3. Govern i CICAC (advocats) firmen un acord per + Neix Enderrock TV:
impulsar l'ús del català en l'àmbit de la Justícia.
http://www.comunicalia.cat
4. [Brevíssim] Lluís Colet bat el rècord
mundial en parlar 124 hores seguides en
català.

CNL de Tarragona

Fem cagar el tió!
Q1: Tria cançó per acabar el programa
d'avui
Q2: Dels discs de l'enquesta Avui, quins 2
tries?
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> a)
Rapsodes: “Mil paraules” (núm. 8), del
disc Contes per versos (2008) // b) Manel:
“Al mar!” (núm. 8), del disc Els millors
professors europeus (2008)

USC-10. Llengua i sanitat
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Manel:
“Al mar” [núm. 8], del disc Els millors
professors europeus. El grup revelació de
finalíssims del 2008!

USC-11. Cinema (ui, ui!)
+ Premis Gaudí de cinema català

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Aramateix: “300 anys” (núm. 2) o “Mal
d'Almansa” (núm. 3), del disc 300 anys.
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281 [28-01-0]

282 [04-02-09]

1. Balanç dels 20 anys de CPNL
+ Balanç Voluntariat lingüístic a Tarragona
2008: creix un 80% des del 2006!
2. Això del català no va bé:
2.1. Hans-Gert Pöttering (“el Potiner”) i el català
a Europa
2.2. L'Estat espanyol es nega a aplica la llei de
retolació de carreteres
2.3. La Diputació de Castelló menysprea el
català i la d'Alacant el discrimina

3. Canal de llengua al Youtube:
www.youtube.com/llengua

1. A estudiar!
1.Matrícula cursos de català CNLT
[http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/]
2. Matrícula Parla.cat [http://www.parla.cat/]
2. Illullminem-nos!:
1. Premi Ramón Llull de novel·la
2. Premis APPEC de revistes en català
[http://www.appec.cat/]
3. Institut Ramon Llull: [http://www.llull.cat]
1. Oficines a Londres i Nova Iork
2. Catalandrama:
[http://www.catalandrama.cat/]
3. Fundació Ramon Llull: s'hi a punten
Pirineus Orientals, Alguer i la Xarxa de ciutats
valencianes
4. Universitats espanyoles = estrangeres

3. Softcatalà: els més baixats del 2008
http://www.softcatala.org/

CNL de Tarragona

USC-12. Converses de rodalies, al límit
de l'extinció!
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> At
Versaris: “Rap antidepressiu”, núm. 6 del
disc Va amb nosaltres (2007)

USC-13. Sortir a lligar
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> La
brigada:
[dj. 05-02-09, 21 h – Groove Bar –
GRATIS> Guillem Gisbert [Manel] +
Pere Agramunt [La Brigada] // dg. 08-0209, 20 h – Sala Trono – 10€ > Roger Mas
+ Eduard Canimas]
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283 [11-02-09]

284 [18-02-09]

1. Matrícules de febrer dels cursos de català del
SLC de Tarragona: d'avui a divendres
2. La Plataforma per la llengua arrenca l'any amb
diversos fronts oberts:
1. 2 expos.: “El català? És chévere!” i “Obre't al
català”
2. 3a enquesta sobre el català als mòbils
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. Normalització musical del país:
1. Nit dels Premis Enderrock 2009 (ahir, 10 de
febrer) + Resultats http://www.enderrock.com
2. Concurs “Lliga't a la música”
http://www.terceravia.org/lligat

4. Termcat publica el Diccionari de videojocs
en línia
http://www.termcat.cat/dicci/videojocs/index.h
tml

1. Xerrada col·loqui sobre el Voluntariat per la
llengua a la Biblioteca Pública de Tarragona, amb
una parella lingüística del SLCT. Avui, 2/4 de 7
tarda.
2. “Encomana el català”, nova campanya
institucional
3. [Breu] WICCAC, 8è aniversari, algunes dades
http://wiccac.cat/
4. Tema: la llengua a la universitat, coses que
passen
1. La Comissió Europea, a favor de les classes
en català per als estudiants d'Erasmus
2. URV: català a classe però no a la recerca
3. UPF: de pífia en pífia per la llengua

5. Apareix el nou Google Earth, i en català!
http://earth.google.cat/

CNL de Tarragona

USC-14. Immigració i multilingüisme
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Abús:
“Res”
[Abús (Esthels) Actua ds. 14, Sala Zero,
23 h. Gratis / Conxita (Sta. Rita, Sta,
Rita), dv. 13, Sala Zero, 23 h, gratis]

USC-15. Universitats: “Erasmus i altres
herbes”
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Estanislau Verdet: “Aleix, volem el teu
coxis”, raresa carnavalera.
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285 [25-02-09]

286 [04-03-09]

1. Arriba el Cotig, corrector ortogràfic creat des de
la UPF.
http://parles.upf.es/corrector/present.html
2. Microsoft rep el I Premi a la promoció de la
realitat plurilingüe a Espanya (instituït pels
governs autònoms de Catalunya, Balears, País
Basc i Galícia)
3. [B] Dia Mundial de la llengua materna (21-0209). UNESCO presenta la versió digital del seu
Atles de les llengües en perill del món”.
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?
lg=ES&pg=00206
4. [B] Nou cicle de cinema infantil CINC

5. El Punt fa 30 anys i estrena versió digital
totalment renovada
http://www.elpunt.cat/tarragona.html
6. Decàleg “Sigues lingüísticament
sostenible”, serveis lingüístics de les
universitats catalanes.

USC-16. DVD, jocs i conclusions finals

1. Softcatalà critica durament el premi a Microsoft
per la promoció del plurilingüisme
http://www.softcatala.org/
2. Plataforma per la llengua denuncia les
mancances del català a l'Aeroport del Prat.
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. Despropòsits i poca-soltes de la llengua:
1. La Conselleria d'Educació valenciana vol
introduir el xinès a escundària mentre paralitza la
d'immersió lingüística en valencià.
2. Denuncien Custo Barcelona per no complir la
Llei 1/98 i no respectar els drets lingüístics dels
seu clients
4. [B] Cicle CINC: En Pérez, el ratolí dels teus
somnis 2, a Tarragona, Montblanc, Vila-seca i
Vendrell

5. La revista Presència a Internet:
http://www.presencia.cat/
http://www.ajuntament.gi/sgdap/cat/index.ph
p
6. Diccionari del català col·loquial. Dubtes
davant del micròfon.

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-1. Respecte

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Xazzar:
“Ninots”, núm. 2 del disc Que no s'escapin
els gossos [Acuten aquest vespre al Cau,
21.30, 5€]

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Mazoni: “Caputxeta”, núm. 6 del nou disc
Eufòria 5-Esperança 0 (Bankrobber, 2009)
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287 [11-03-09]

288 [18-03-09]

289 [25-03-09]

1. Whiskyn's plega. Cançó per il·lustrar-ho: “Diari
de demà” (del darrer disc).
http://www.whiskyns.com
2. A voltes amb la immersió lingüística: el govern
la blinda i l'As. por la Tolerancia vol fer una
campanya en contra als autobusos.
3. [B] Cicle CINC: El valent Desperaux, a
Tarragona, Vila-seca i Vendrell [ds. 14, ¼ de 5] /
Bolt a Monblanc [dg. 15, 5 tarda]

4. Racó català celebra el 10è aniversari
http://www.racocatala.cat/
5 i 6. Hotmail i Fotolog ja funcionen en
català:
http://www.hotmail.com
http://www.fotolog.com/

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-2. Interès

1. Actes 20è aniversaris CNLT-CPNL
http://cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/index.html
2. Quiosc.cat a la Rambla Nova de Tarragona des
d'avui fins diumenge: http://appec.cat/
http://www.lesrevistes.cat/ct/Cos/marcaquiosc
3. Inspecció lingüística a hostaleria
4. [B] Cicle CINC: L'esperit del bosc, a Tarragona
i Vila-seca; Missió a Mocland, al Vendrell [ds. 14,
¼ de 5] / Doraemon i l'imperi Maia, a Monblanc
[dg. 15, 5 tarda]

5. Fes-ho-cat presenta l'Skype 4.0
http://www.feshocat.cat/
6. Breus musicals: Xazzar: nou disc,
Històries desencantades [avui, al Cau, 2/4 de
10, 5€] / Plou Com Mai: a la Vaqueria,
demà, 19-03-09, a les 10.
http://www.xazzar.org/ http://www.raydibaum.com/

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-3. Enriquiment

1. [Breu] 20è aniversari del CNLT i del CPNL: dia
30, acte institucional.
http://www.cpnl.cat/cnltarragona
2. [Breu] El teu mòbil.cat > “flyer” i expositor.
http://www.elteumobil.cat/
3. [Breu] Final de cicle de cinema CINC:
Madagascar 2 a Tarragona, Vila-seca i el Vendrell
// El valent Despereaux a Montblanc.
4. Entrevista parella Voluntàries per la llengua:
Montse Forcadell (vol) – Xiaoqiu Zhang (apr)
Inici 12a temporada de VxL el dia 1 d'abril a 2/4
de 7

5. Acrobat Reader 9.1. en català
http://www.adobe.com/
6. Es publica la versió final de “El Corrector”
http://www.elcorrector.cat/

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Élena:
“Ara”, núm. 7 del disc, Un cafè, setanta
matins

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Rauxa:
“Piringolo”, no surt a cap dels 2 discos [dv.
13, Sala Zero, 9 vespre- 6 €]
http://www.myspace.com/somelsrauxa

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Raydibaum: “Aurora”, núm. 4 del disc
Manual de gènere catastròfic (2008).
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290 [01-04-09]

291 [15-04-09]

1. Final dels actes del 20è aniversari del CNLT i
inici de la 12a temproada del Voluntariat per la
llengua
2. Millora el català a les grans superfícies i
supermercats. Nou informe Plataforma per la
llengua
http://www.plataforma-llengua.cat
3. Tema: Les guerres mèdiques balears: sanitat i
llengua catalana

4. Pla de política lingüística de la URV 20092001
http://www.urv.cat/dodellengues/
5. Acrobat Reader 9.1. en català
http://www.adobe.com/
6. Es publica la versió final de “El Corrector”
http://www.elcorrector.cat/

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-4. “Obertura”

1. Sant Jordi enguany serà verd... Verdet per als
voluntaris per la llengua
[Cançó de fons: “Per fer país insultem en català”,
núm. 4 del disc Un que de tan llest és tonto i un
que de tan tonto és llest.]
http://www.estanislauverdet.com/

4. Web d'Encomana el català
http://www.gencat.cat/llengua/encomanaelcat
ala/
5. Primícia mundial: nou disc de Gallina,
amb 2 cançons en català, s'estrena avui a
Tarragona Ràdio i es presenta el dv., 17 a
“El Cau”, a 2/4 de 10 [5€]

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-5. Disfusió dels minoritaris

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Casual: “Il·luminacions”, núm. 2 del disc
Il·luminacions (Flor i nata records, 2008)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Gallina: “El senyor Roig amb nens” o
“Regidora”, del nou disc, encara inèdit
però ja gravat.

2. 1r aniversari de l'SPLAT + presentació dels
Tallers per la llengua: http://www.tallers.cat/
3. [B] Una flor no fa estiu, però fa primavera: 15
anys de classes de llengua i cultura catalana a
Seül (Corea), amb gramàtica catalana en coreà

CNL de Tarragona
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292 [22-04-09]

Especial

Sant

Jordi

2009

Cançó presentació: “Sextina des d'on surt la
veu”, Xavier Baró. Cançó núm. 12 del disc Les
mans plenes (Recordant Joan Brossa), disc Z.
Fanzín Malalletra, núm. 19, gener-febrer 2009:
http://fanzinemalalletra.blogspot.com/
1. Nous punts de llibre del 20 aniversari CPNL Encomana el català. El regalem demà a la
Rambla
2. Jornada “El català, llengua comuna” +
espectacle “Detotarrel”, organitza: Plataforma per
la llengua + 25 entitats vinculades a la immigració
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. [B] La Plataforma Universitària pel Català
presenta la campanya “Estudiants pel català”:
http://estudiantspelcatala.cat/
4. [B] Miquel Català presenta Oficialitat.cat,
segona part de la seva campanya “El
català, la següent llengua oficial a la UE”:
http://www.oficialitat.cat/
293 [29-04-09]

Cançó presentació: U_mä: “Escarabats”, núm. 4
del disc U_mä, (2009- 2007), per il·lustrar la
primera info diveresa:
1. X Fira de Música al Carrer, de Vila-seca
http://www.firacarrer.cat/web/principal.asp
2. Català al Tribunal de Justícia Europeu de
Luxemburg? Parlem-ne...
3. Taula rodona sobre els 25 anys de la 1a llei de
NL, convocada pel diari Avui. Resum.
4. [Breu] L'SPLAT edita 10.000 adhesius “ Ei, que
jo vaig dins”.

CNL de Tarragona

5. DA: Els futurs del català. Un estat de la
qüestió i una qüestió d'estat. Publicacions i
edicions de la UB, 2008.
6. Doble oficialitat i llengua pròpia: dues
llengües i un territori. Textos de Josep M.
Puig Salellas. Marcial Pons, Fundació
Noguera.
7. Toni Soler: Amb llengua o sense. Per què
dimonis continuem parlant català? Columna,
2008

Sorteig de les entrades per al concert
d'Estanislau Verdet, dissabte, Teatre
Metropol, 10 vespre.
Cançó de fons: “Paraigua, fa sol?”,
Verdcel. Cançó núm. 9 del disc Les mans
plenes (Recordant Joan Brossa), disc A.

Regal de Sant Jordi: al primer
que truqui, LOT!!!

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Kitsch:
“La mosca”. Cançó núm. 3 del disc Les
mans plenes (Recordant Joan Brossa),
disc A.
[Concerts de la setmana: Manel (dv. 24,
Sala Zero, 9 del vespre) i Estanislau
Verdet].

Avui, revistes:
5. Llengua i üs, núm. 44
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/
menuitem
6. Enderrock, 162 [Abril 2009], nova
maquetació i noves seccions
http://www.enderrock.com/

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-6. Reforestació lingüística.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El fill
del mestre: “Rumor de tren”, núm. 5 del
disc + Músi-k Q Mai (Razzmatazz, 23-042008], amb l'Enderrock d'abril.
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294 [06-05-09]

295 [13-05-09]

296 [20-05-09]

1. Parla.cat posa en marxa un nou nivell:
Intermedi 1 i es presenta avui a Tarragona:
http://www.parla.cat/
2. [Breu] El CPNL s'adhereix a Tarragona 2016
3. El Parlament britànic pren model de les
polítiques lingüístiques de la Generalitat de
Catalunya
Intro programa > Cançó presentació: Herois
de la Katalunya Interior: “Glamour AlmoGabber”, núm. 1 del disc homònim.
1. Professors, Òmnium i Plataforma engeguen la
campanya “Pel català al batxillerat”.
http://www.plataforma-llengua.cat/
2. Campanya “Navega en català” + Explorer 8, en
català! http://navegaencatala.cat/
3. [Breu] Manifestació a Saragossa a favor del
català i l'aragonès, ds. 16-05-2009.
http://www.leydelenguas.com/
4. [Breu] Eleccions a l'IEC http://www2.iecat.net
Intro programa > Cançó presentació:
Dekrèpits: “Temps de revolta”, núm. 4 del disc
Els boletaires de l'Empordà.
1. El Senat espanyol aprova normalitzar l'ús de
les llengües a l'administració de l'Estat.
2. La Casa de la Generalitat a Perpinyà promou el
català a les maternitats locals
http://www.musiquetes.cat/
3. L'Acampallengua 09 obre temporada de
festivals reivindicatius per la llengua (23 i 24 de
maig)
http://www.acampallengua.cat
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4. Especial 2a Setmana del Còmic de
Tarragona:
- Comic.cat: http://www.comic.cat/
- Editorial Norma: www.normacomics.com
- Oriol Garcia Quera:
http://www.guiadelcomic.com/autores/oriolgarcia.htm
- Planeta de Agostini Comics:
http://www.planetadeagostinicomics.com/
5. Viure a Catalunya. Aprenem el català des
de l'àrab. [posem talls de veu: Benvinguda
en àrab, cap. 1, tall 2]
http://www.gencat.cat/llengua/viure/arab
6. Manual d'estil. 4a. Edició. Novetats al CDRom, descarregable gratuïtament:
http://www.eumoeditorial.com

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-7. Obrir portes

4. Permis ComiCat 2009
http://www.comicat.cat/
5. [Breu] La SPL presenta el traductor
automàtic d'occità a la Fira Internacional del
Llibre de Torí
6. [Breu] Reflexió sobre el Dia d'Internet vs.
FesInternet

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-9. Preservar la llengua.

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Joan
Miquel Oliver: “Final feliç”, núm. 4 del
disc Bombón mallorquín.

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-8. Diversitat lingüística en moviment
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Herois
de la Katalunya Interior: “Toc de
sometent”, núm. 4 del disc Glamour AlmoGabber.

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
Dekrèpits: “Volem”, núm. 6 del disc: Els
boletaires de l'Empordà
http://www.dekrepits.com/
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297 [27-05-09]

298 [03-06-09]

Intro programa > Cançó presentació: At
Versaris: “No apte”, núm. 2 de l'Avançament del
disc A cada passa (surt l'1 de juny).
1. Concurs “Si l'encerto, l'endevino” [SPLAT +
CNLT + Espimsa]- Avançament (es presenta el
dia 2 de juny).
2. Estudi definitiu de la Plataforma per la llengua
sobre El català a la telefonia mòbil (2007-2009).
http://www.plataforma-llengua.cat
3. El català serà llengua oficial a la final de la
Champions d'avui (juntament amb l'anglès i
l'italià).
http://www.racocatala.cat
4. [Breu] Voluntariat: Torna “10 cites “ al 33!

5. RULL, Xavier: Els estrangerismes en
català. Com són i per què en tenim. Una
aproximació social i lingüística.
6. Reflexió > L'amenaça fantasma del llibre
digital.

Intro programa > Cançó presentació: Lexu's:
“La vida perfecta”, núm. 4 de La vida perfecta
(2009)
1. “Si l'encerto, l'endevino”: les preguntes!
2. Plataforma per la llengua: 5 anys de l'exposició
sobre
l'etiquetatge a les empreses i se n'edita una guia
completa http://www.plataforma-llengua.cat/
3. D'Europa i de traduccions:
3.1. L'exèrcit europeu... de traductors
Els traductors del web Gencat han fet 8
milions de serveis l'anys 2008
http://traductor.gencat.cat/

4. La Galera reedita un pòquer de clàssics
de la literatura infantil catalana.

Decàleg “Sigues Lingüísticament
Sostenible”
SLS-10. No exclusió lingüística. Capítol
final.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> At
Versaris: “Els orfes d'occident”, núm. 1 de
l'Avançament del disc A cada passa (surt
l'1 de juny).
http://www.myspace.com/atversaris

Te'n recordes, Yoli? [Nova secció
efímera de 3 capítols]
Introducció de la secció amb...
A.- El nostre primer dia junts... progr. 71
[2-10-02], inici de la 4a temporada. [Tall
prog. 71, el primer minut]
B.- Les nostres primeres cançons...
il·lustrat ambla nova versió de “No tinc
temps”, de Mazoni en remix de
Xerramequ Tiquismiquis, 2008.
OKU! C.- El primer oient que ens truqui,
s'endú el nostre lot de productes, disc
inclòs! (deixem la cançó de fons)
D.- El nostre primer comiat... [Tall progr.
71: a partir 24' 29”]
[Per tancar]>>>>> Lexu's: “Res més”,
núm. 2 de La vida perfecta (2009).

CNL de Tarragona
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299 [10-03-09]

Intro programa > Cançó presentació: El Petit
de Cal Eril: “Mandolines tralarí”, núm. 2 del disc
Les sargantanes al sol.
1. Cloenda del curs 2008-2009: dl. 15, a les 7 de
la tarda.
2. Joan Solà, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, + nou vicepresident de l’IEC
2.1. Jornades de la Secció Filològica de
l’IEC a Tarragona (12 i 13 de juny)
http://www2.iecat.net
3. Pinten bastos per als bascos: El TSJPB suspèn
l’euskera com a llengua vehicular a
l’ensenyament.

300 [17-06-09]

Especial final de 10a temporada i programa núm. 300!
Intro > Cançó presentació: Whiskyn’s: “On”, núm. 1 del disc On (2004), cançó de l’estiu de TV3 en versió Casal Rock. S’estrena el dl. 22.
- Salutació/felicitació del cantant de Gallina i baixista dels Whiskyn’s
- Presentació del convidat: Josep M. Llort, bocamoll 300!
Te'n recordes, Yoli? [Nova secció efímera de 3 capítols]
Introducció > amb el rap de “Te’n recordes, Yoli?”
1. Entrevista Matthew Tree — 2. Entrevista Màrius Serra
[FALCA DE MIG PROGRAMA > Voluntaris]
Trucada lot de regal (amb el disc ‘18 moments musicals. Tria de cançons de la 10 temporada’ i l’última samarreta de la Queta!)
Informacions diverses
3. I Congrés de Serveis Lingüístics de territoris de parla catalana: Girona, 16 i 17 de juliol >>>>>
Premis Convit: ¼ de català, candidat al Premi a la trajectòria de promoció de la llengua catalana entre la societat.
Recomanació per a l’estiu
4. Joan Solà: Plantem cara. Col. “Orígens”, edicions RBA La Magrana.: 400 pàgines de relfexió il·lustrada que no et pots perdre!
[Per tancar el 1/4 de català aquesta temporada]>>>>> Marc Parrot: “Avions”, núm. 13 del nou disc Avions.
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4. Diccionari visual (balear, equivalent al
nostre Viure a Catalunya)
http://www.conselldemallorca.cat/
5. OpenOffice 3.1. http://www.softcatala.org/

Te'n recordes, Yoli? [Nova secció
efímera de 3 capítols]
Introducció de la secció amb la sintonia
antiga [Tall prog. 74, els 40 segons ]
A.- “Te’n recordes, Yoli? (el rap de la
història d’1/4 de català)”
Base musical: Xerramequ Tiquismiquis:
“Estric sip tot”, núm. 6 del disc Troctant
(2006) [A partir del 35”]
Resum de les seccions variades i
especials que hem fet en aquestes 10
temporades.
OKU! B.- El primer oient que ens truqui,
lot de productes, disc inclòs!
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Petit
de Cal Eril: “Amic dels animals”, núm. 8
del disc Les sargantanes al sol.

14

CNL de Tarragona

15

