UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 12a temporada
Número i
data

Informacions diverses

Seccions variables en el temps...

Sortim de l'armari / Rebentem
tòpics / ...i les cançons

336 [06-10-10]

1. Presentació de la 12a temporada:
novetats i clàssics
2. Avanç del programa especial del dia
13
3. [B] Conferència d'Albert Pla Nualart:
avui, a la URV, a 2/4 de 8 (> 21/04/10,
especial St. Jordi)

Novetats editorials i informàtiques
5. La Generalitat posa en marxa un
cercador de recursos per a l'acolliment
lingüístic
http://gencat.cat/llengua/acolliment/cercad
or
6. La Plataforma per la Llengua distribueix
la guia Què és això del català? entre els
estudiants d'Erasmus de la URV

[Per obrir el 1/4 de català] > Pepet i Marieta:
“Sóc un animal”, núm. 1 del disc Qui no plora
no mama (LaProduktiva, 2010)

337 [13-10-10]

Especial inauguració hertziana del CNL de Tarragona
1r bloc (Taula Rodona 12.05 a 12.30):
Rosa M. Rossell Rigau, Rosa M. Ibarz, Santi Pallàs i Joan Cavallé
2n bloc (12.35 a 12.57):
Entrevista parella de Voluntaris per la llengua de l'EMT
3r bloc (13.08-13.15):
Regal lingüístic per als 3 primers que truquin [Paraula de Tecla, gentilesa SPLAT]
4t bloc (13.16 a 13.27):
Entrevista telefònica amb Bernat Joan, secretari de PL de la Generalitat de
Catalunya i president del CPNL

CNL de Tarragona

SDA-01. Suay, Ferran i Sanginés, Gemma:
Sortir de l’armari lingüístic. Una guia de
conducta per a viure en català. Angle Editorial
[Per tancar el 1/4 de català] > Pepet i Marieta:
“Me moles”, núm. 3 del disc Qui no plora no
mama (LaProduktiva, 2010)

Cada bloc anirà separat per una cortina musical
del disc de Minimal 21 L'habitació del fons
(cançons: 1, 2, 3, 7, 10 i 11)
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338 [20-10-10]

1. Nova temporada de VxL: necessitem
voluntaris! >presentació 3 de
novembre
2. Nou Cicle CINC de pel·lícules en
català als cinemes de la nostra àrea
3. Gimcana llengües
www.gramenet.cat

Novetats editorials i informàtiques
Dos opuscles de la Secretaria de PL:
4. Aran, entre Catalunya i Occitània
5. Vocabulari bàsic català-occità
http://www6.gencat.cat/llengcat/Flaixos_60

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> El Belda i el
conjunt Badabadoc: “L'Empordà”, núm. 2 del
disc Per jamaicanes
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-02. Presentació del llibre “Sortir de l'armari
lingüístic”: Capítol 1, “Cinc cèntims de
psicologia”
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Belda i el
conjunt Badabadoc: “Al vent”, núm. 7 del disc
Per jamaicanes
[Ds. 23 (festa Diada de l'Espiridió), Tinglado 1
del Moll de Costa, 2/4 de 12+ Vergüenza Ajena]
[Quim Vila > La Vaqueria, avui, 22 h, 5 €]

339 [27-10-10]

1. [B] “No me la puc treure del cap”,
nou programa de TV3 sobre la història
de les cançons catalanes + famoses
[TV3 - dc. a les 21.50]
2. [B] Cicle CINC d'aquesta setmana

CNL de Tarragona

El nyigui-nyogui
Canvi de sintonia > Quico Pi de la
Serra: "Blasfemari", del disc Pijama de
saliva (1983) la nova serà > Sintonia 2>
Els Surfing Sirles: "Escolti, senyora", del
disc LP (2010)
NY-NY-11.
3. Se'ns pixen a sobre i diuen que plou!:
El TSJC suspèn els reglaments lingüístics
de l'Ajt. de Barcelona i de la Diputació de
Lleida, pels recursos presentats pel PP i
Ciutadans.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Neuròtics:
“Radiomania”, cançó núm. 6 del disc Somnis
del mil·leni [MésDeMil, 2009]
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-03: Taliana, la parlant romanesa
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Neuròtics:
“Lluitaré”, cançó núm. 5 del disc Somnis del
mil·leni [MésDeMil, 2009].
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340 [03-11-10]

341 [10-11-10]

342 [17-11-10]

1. Avui arrenca la 15a temporada de
VxL a Tarragona amb 500 parelles +
Conveni Museu del Port
2. Prèvia sobre les Jornades “El català,
mola?” (10 i 11 de novembre)
3. [B] Cicle CINC d'aquesta setmana
4. [B] Obituari: Joan Solà, el Chomsky
català, mort el 26 d'octubre, als 70
anys.

Novetats editorials i informàtiques
5. Curs d'aranès per internet
http://www.corsi.aranes.org/

[Per obrir] > Anna Roig i l'Ombre de Ton
Chien: “Dolces nits de somnis curts”, núm. 3
del disc homònim. [Metropol, dj. 4-11-10, 2/4 de
10 vespre, 12 €]

1. La jota, declarada dansa d'interès
nacional: història de la jota catalana
(amb assessorament J. Guasch)
2. “El català mola?”: Tarragona 11 i 12
de nov. Programa
3. [B] Cicle CINC d'aquesta setmana

Novetats editorials i informàtiques
4. S'aprova la Llei de l'occità (1/10), es
presenta a París i es crea una plataforma
audiovisual en aranès
5. Curs d'aranès per Internet
http://www.corsi.aranes.org/
SORTEIG: de dues entrades per al
concert Homenatge a Pino Piras

[Per obrir el 1/4 de català]>> Pepet i Marieta:
“Lo Sènia no és frontera”, núm. 9 del disc La
pelu (Edicions Singulars, 2008)

1. Actualitat del CNL: Voluntariat a
Salou i nova activitat al COC: “Vine a
parlar”
2. Llenguatest Empresa
http://www.gencat.cat/llengua/llenguate
st/llenguatest_empresa.htm
3. [B] Cicle CINC... ja només a la
Conca de Barberà

Novetats editorials i informàtiques
4. 3a Setmana del còmic de Tarragona
Webs: http://www.webcomics.cat/
http://www.comic.cat/
Arròs covat: premi Ondas i 1r àlbum
publicat

[Per obrir ]> Els Nens Eutròfics: “El vers que
faltava”, núm. 11 del disc Esquitxos
ultralleugers (El tigre de Cibèria, 2009) [La
Vaqueria, avui,. 21 h, gratis. Tardor literària]

Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-04. Bernat, el parlant cremat
[Per tancar] > Anna Roig i l'Ombre de Ton
Chien: “Je t'aime”, núm. 2 del disc homònim.

[Per tancar el 1/4 de català]>> Quico el Célio,
el Mut i el Noi de Ferreries: “Aben Jot”, núm. 3
del disc Mira bé el que et dic! (DiscMedi, 1998)

Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-05. Miren, la parlant basca
[Per tancar]> Very Pomelo: “Les dones em
miren”, núm. 2 del disc Figaro, Figaro
(Chesapik, 2010) /[Sala Zero, dv. 19/11/10, 22
h. 3€]

CNL de Tarragona
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343 [24-11-10]

1. [Breu] Demà, 2a sessió de “Vine a
parlar” (a les 11)
2. [Breu] Acord per impulsar el català a
l'àmbit dels procuradors
3. [Breu] Apple, per fi en català
oficialment!

El nyigui-nyogui
Sintonia 2> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-12. Els hereus del Conde-duque
cavalquen, encara
(Per allò de “que surta el efecto sin que se
note el esmero”)
4. Monzó-multes lingüístiques-Defensora
del pueblo
5. El Govern espanyol obliga la Comissió
europea a diferenciar català de valencià
per als Erasmus!

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Plouen: “Bon
vent”, núm. 1 del disc Ancoratge (Propaganda
pel fet, 2010)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Plouen:
“Standstill”, núm. 11 del disc Ancoratge
(Propaganda pel fet, 2010)

Sorteig d'invitacions per a la Nit dels
premis

344 [01-12-10]

Mentre parlem de premis sona de fons
“Brindis”, núm. 4 i “Incompetència
horària”, núm. 6]
1. Premis varis, fins i tot repetits!:
- Musicals: Sona9 / Cerverí de Girona /
Ovidi Montllor
- Lingüístics: Pompeu Fabra/ Joan Solà
x2!
2. Rànquing WICCAC de la situació del
català a Internet http://wiccac.cat

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Nou diari en català: ARA
http://www.ara.cat/
6. Viasona, el web total de la música en
català
http://www.viasona.cat/

[Per obrir ]>> Mine!: “Neu a l'oceà”, núm. 2 del
disc Un brindis pel nen androide ( 2010)
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-06. Tomeu, parlant tímid (cap 5 del llibre,
4t cas)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mine!:
“Consell de direcció”, núm. 8 del disc Un brindis
pel nen androide (Música Global, 2010)
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345 [13-12-10]

346 [22-12-10]

Un tomb per la llengua:
1. País Valencià
1.1 Enquesta coneixement i ús del
valencià
1.2 El Senat també distingeix entre
català i valencià
1.3 El PP valencià admet que el
valencià és català i vol eliminar el
català de l’educació per insostenible
1.4 Campanya en defensa del valencià:
126.000 alumnes no poden estudiar en
valencià
1.5 Els filòlegs catalans no poden anar
de professors de secundària al PV
2. Illes Balears
2.1 Declaració parlament IB unitat
llengua catalana
2.2 Impuls a una llei del cinema en
català
2.3 Primera multa a les Balears per no
retolar en català
2.4 El president del PP balear atia el
foc lingüístic
1. Parc Infantil de Nadal – SPLAT +
Cartes als reis
1.1 Al Vendrell, els Lax'n'Busto hi fan
un Casal Xic
2. Només el 6% de l'oferta de joguines
en català
http://www.plataforma-llengua.cat/
3. El TSuprem espanyol vol imposar el
castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Cagalunya

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. Nova web i nous termes de Termcat
http://www.termcat.cat/
4. Diccionari de serveis socials

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> El Corredor
Polonès: “Cigarrets”, núm 2 del disc L'embaràs
d'Agnieszka (Producciones Malditas, 2010)
[FALCA DE MIG PROGRAMA > Nova seu]
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-07. Neus, la parlant militant (capítol 6, 5è
cas)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Corredor
Polonès: “La cançó negra”, núm 5 del disc
L'embaràs d'Agnieszka (Producciones Malditas,
2010)

Novetats editorials i informàtiques
5. Web de Nadal del CPNL
http://cpnl.cat/nadal/
6. Curiositat: “Un camell d'Orient” , de
Manel, en forma de disc llibre (la posem
de fons per parlar del web de Nadal del
CPNL)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Ai, Ai, Ai: “El
caganer”, núm. 1 del disc 1 del Nadal amb
ritme. + Pau Riba: “Fum, fum, fum”, núm. 4.
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-08. Khadim, el parlant africà (capítol 7, 6è
cas)
[Per tancar] > Manel: “Un camell d'Orient”, discsg editat per Nadal
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347 [12-01-11]

348 [19-01-11]

349 [26-01-11]

1. Premis enderrock 2011
1.1 Veredicte de la crítica
1.2 Oberta la votació popular
(enguany, dues rondes)
http://www.enderrock.cat/premis/
2. Plataforma per la llengua 2010-2011:
1.1 Premis Abacus i Voluntariat
1.2 Llengua i televisions privades
1.3 Bloc digital al nou diari Ara
http://plataforma-llengua.cat/
1. L'exposició “Xeic! Paraules de l'Ebre”
la tenim al CNLT fins a l'11 de febrer
2. Yvonne Griley, la primera directora
general de PL i presidenta del CNPL
3. Us oficial i drets:
3.1 Llei Cine entra en vigor a mig gas
3.2 Les llengües cooficials entren al
Senat espanyol
3.3 A partir d'aquest diumenge totes
les grans empreses han d'etiquetar en
català (dades bàsiques)
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasu
ma/
1. El 2n Congrés Convit s'costa
http://www.congresconvit.cat/
2. A la Catalunya Nord: dues de fredes
i una de calenta:
2.1 La Universitat de Perpinyà elimina
els cursos de formació de català
2.2 Tanquen el Grup Flaix a la
Catalunya Nord
2.3 Unes 20 empreses musicals
catalanes, presents al MIDEM
(Cannes, Occitània)

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Revista Llengua i Ús, núm. 49
http://www.gencat.cat/llengua/liu/49/
6. Informe de la Plataforma per la
Llengua:Estudi sobre els usos lingüístics
de les televisions privades.

Novetats editorials i informàtiques
5. Resum de l'estudi Estudi sobre els usos
linguistics a les televisions privades. El cas
de la llengua catalana a les televisions
privades d’ambit estatal i una aproximacio
comparativa a altres estats europeus
http://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/74
6. La Viquipèdia celebra 10 anys amb
300.000 articles en català!
http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
El nyigui-nyogui
Sintonia 2> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-13.
5. El Tribunal Suprem vol desmuntar la
immersió lingüística en català i imposar-hi
el castellà
6. Les altres llengües espanyoles al Senat:
han quedat ben retratats.

[Per obrir]> Estúpida Erikah: “Els àngels
ploren així”, núm. 5 del disc Decorant interiors,
decorant exteriors (Temps Record, 2010)
Sortim de l'armari (Presentació + 8 caps.)
SDA-09. Capítol final i tanquem la secció: “Guia
breu per a millorar l'assertivitat lingüística”.
[Per tancar]> Estúpida Erikah: “Iturralde
gonzález”, núm. 4 del disc
er obrir]> Samitier: “9 de cada 10”, núm. 5 del
disc Missatges de l'aigua (Nómada 57, 2010).
Rebentem tòpics (nova secció!)
RT-00. Presentació de la nova secció i de la
web de Desmuntem:
http://desmuntem.wordpress.com/
[Per tancar]> Samitier: “Contra les cordes”,
núm. 2 del disc Missatges de l'aigua (Nómada
57, 2010).
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Inòpia:
“Lokomotoro”, núm. 3 del disc Les 4 estacions
de l'arròs (Mesdemil, 2008)
Rebentem tòpics
RT-01 > El de la imposició
http://desmuntem.wordpress.com/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Inòpia: “ I
què?”, núm. 9 del disc Les 4 estacions de
l'arròs (Mesdemil, 2008)
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550 [02-02-11]

351 [09-02-11]

352 [16-02-11]

1. Comença el pla “Estén el català al
teu cau”, projecte guanyador Tallers
per la llengua-SPLAT
2. Vicenç Villatoro, nou director de
l'Institut Ramon Llull
http://www.llull.cat/
3. [Breu] La DGPL obre la convocatòria
de proves oficials de català per al 2011
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
agenda
4. [Breu] Votacions populars Premis
Enderrock 2011
http://www.enderrock.cat/premis/
1. L'SPLAT premia dos projectes per
estendre l'ús del català a Tarragona
2. [Breu] Els SLC de Tarragona ofereix
un taller d'Eines i recursos de català
per Internet a la Biblioteca Pública, dt.
15/02/2011, de 10 a 12 matí.
3. Baròmetre Wiccac de l'ús del català
a internet http://wiccac.org/
4. [Breu] Fins al 15 de febrer es pot
vota pels premis Enderrock 2011
http://www.enderrock.cat/premis
1. Matrícula dels cursos de març a juny
al SLC de Tarragona + Matrícula al
Parla.cat
2. L'SPLAT estrena el bloc “De Polònia
a Tarragona dietari lingüístic”
http://llenguacatalana.tarragona.cat/ale
ksandra
3. [Breu] Nou Cicle CINC, (Tarragona,
Vila-seca, Vendrell i Montblanc)

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Nou Portal Jurídic de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/portalju
ridic
6. La Generalitat publica la guia “Empresa
i llengua”
http://www20.gencat.cat/docs/treball/

[Per obrir el 1/4 de català] > Roger Mas: “Foc a
l'obaga”, núm. 11 del disc A la casa d'enlloc
[Satélite K, 2010)
Rebentem tòpics
RT-02. El de: és de mala educació parlar en
català als desconeguts, se'ls ha de parlar en
castellà!
[Per tancar el 1/4 de català] > Els amics de les
arts: “De vegades”, núm. 11 [Del Castafiore
Cabaret, la núm. 2]

Novetats editorials i informàtiques
5. Balanç Softcatalà 2010
6. OpenOffice 3.3 vs LibreOffice 3.3, què
hem de fer?
http://www.softcatala.org/

Novetats editorials i informàtiques
5. Twitter tindrà versió catalana.
6. Informe Plataforma: El català a la
telefonia mòbil
http://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/78

[Per obrir el 1/4 de català]> Gespa: “Gespa”,
núm. 2 del disc La distància farà la feina bruta
(Música Global, 2010)
Rebentem tòpics
RT-03. “A València (BCN) no parla català ni
Déu”
[Per tancar el 1/4 de català]> Gespa: “Sopa
d'estrelles”, núm. 8 del disc La distància farà la
feina bruta (Música Global, 2010)
[Per obrir ]>>>>> Pau Vallvé: “Protagonistes”,
núm. 1 del disc 2010 (Amniòtic, 2010).
Rebentem tòpics
RT-04. Entrevista a Aleksandra Tymczewska
[Timjebska]; ha obert “El bloc de l'Aleksandra”
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pau Vallvé:
“2010”, núm. 7 del disc 2010 (Amniòtic, 2010)
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353 [23-02-11]

354 [02-03-11]

1. El CNLT i l'SPLAT engeguen al
campanya de postals “Pala'm en
català”. http://www.parlacatala.cat
2. Que difícil que és estudiar en
valencià al País Valencià! i l'AVL ho
recrimina a la Generalitat i a les
Universitats.
3. [B] La consellera de Justícia diu que
vol potenciar el català als jutjats.

Novetats editorials i informàtiques
4. Parlem tu i jo. Viatgem pel món. Edita
CPBNL-DGPL
http://www.gencat.cat/llengua/parlemtuijo
5. El català em sedueix. Edita: Tallers per
la llengua http://www.tallers.cat/
El nyigui-nyogui - Sintonia 2>
NY-NY-14.
7. El nyap del Windows en valencià.
8. Quan l'espanyolisme lingüístic es posa
de peus a la galleda i ensenya el llautó
(Patents europees / Raül Agné / Goya:
“Pan negro “ i “Buried”).

[Per obrir]> Nando Caballero i l'Orquestra del
Llanero Solitari: “Fem dissabte”, núm. 3 del
disc Vuit dissabtes d'hivern (2010).

1. Acttalitat del CNLT: ha comencen
cursos
1.1 VxL > avui presentem parelles a
Salou (17 h) -9 parelles,.
- El dia 30 a Tarragona.
- Incriure’s: web VxL.cat o al COC.
1.2 Novetats al COC de març a maig
- “Vine a parlar” > dc. 9, a les 12 h
- Sessions inicials
- Sessions de llengua
2. Premis Enderrock per Votació
pupular
http://www.enderrock.com/
3. [Breu] Cicle CINC d'aquesta
setmana

Novetats editorials i informàtiques
5. La Vanguardia sortirà, al cap de 130
anys, en català!
6. Diccionari d'oftalmologia en línia
http://www.termcat.cat

[Per obrir ]> Dept: “No diguis mai”, del disc
Control (2011) [dv. 04-03-11, Sala Zero / 5-10
€] >
http://www.dept.cat/control

CNL de Tarragona

[Per tancar ]> Nando Caballero...: “Ulleres i
ulls”, núm. 2 del disc Vuit dissabtes d'hivern.

Rebentem tòpics
RT-05. El de “més valdria dedicar els esforços
a llengües més útils.”
[Per tancar]> Very Pomelo: “Nosaltres també”,
del disc Xurrac asclat [dv. 04-30-11, Les golfes
Club / 5 €]
http://www.myspace.com/verypomelo
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355 [09-03-11]

356 [16-03-11]

357 [23-03-11]

1. Una llambregada a l'oest i dues al
nord:
- Es crea l'Acadèmia de la llengua
catalana d'Aragó
- Prop del 20% dels hotels andorrans
no atenen en català
- Perpinyà crea un servei municipal
pel català
2. Neix Minipop, cicle de concerts de
pop-rock familiars a Tarragona:
Inspira, ds. 12, a les 7 i a les 22
3. [Breu] Cicle CINC aquesta setmana.
1. Una parella de voluntaris lingüístics
participa a l'acte del dia mundial de la
poesia (21-03-11)
2. Presentació del balanç de 3 anys del
Servei de Política Lingüística de
l'Ajuntament de Tarragona (avui)
3. [Breu] El TSJC suspèn 16 articles de
Reglament d'Ús del català de la
Diputació de Girona
4. [Breu] Cicle CINC aquesta setmana.
1. [Tema] 2n Congrés Convit, a Reus,
24 i 25 de març
http://www.congresconvit.cat/
2. El Congrés espanyol torna a vetar
les “altres” llengües cooficials
3. [Breu] Efervescència musical: Manel
a Reus, Antònia Font i Brams treuen
nou sínguel i nou disc. Le Croupier a
Tarragona. http://www.vilaweb.cat/
4. [Breu] Cicle CINC d'aquesta
setmana

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Enderrock de març + Manel, dietari
il·lustrat + disc d'Eina + Festa Premis
enderrock 2011> 14 de març.
http://www.enderrock.cat/inici
6. Racó català compleix 12 anys.
http://www.racocatala.cat/

[Per obrir]> Albert Pla i Joan Miquel Oliver:
“L'home que ens roba les nòvies”, núm. 1 del
disc Concert a París [Blau, 2010]
Rebentem tòpics
RT-00. El de “els no catalanoparlants estan
discriminats per la imposició del català”.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Albert Pla i
Joan Miquel Oliver: “Insolació”, núm. 10 del
disc Concert a París [Blau, 2010]

Novetats editorials i informàtiques
5. Google docs per a mòbil, en català
http://googlemobile.blogspot.com/

[Per obrir]> Gent del desert: “Aigua d'amor”,
núm. 5 del disc Celebració de la tempesta
(2011)
Rebentem tòpics
RT-00. “On es parla, el català?”

Novetats editorials i informàtiques
5. Model de protocol d'usos lingüístics per
a la Generalitat de Catalunya i el sector
públic que en depèn.
http://www.gencat.cat/llengua/btpl

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gent del
desert: “El bufo de la Cort”, núm. 2 del disc
Celebració de la tempesta (2011)
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Manel:
“Benvolgut”, núm. 1, del disc 10 milles per
veure una bona armadura (2011)
Rebentem tòpics
RT-08. El de “siempre habla catalán!”
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Manel: “La
cançó del soldadet”, núm. 2, del disc 10 milles
per veure una bona armadura (2011)
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358 [30-03-11]

1. [Breu] Voluntariat per la llengua: avui
presentació de parelles de la 16a edició
a Tarragona
2. Balanç del 2n Convit
3. El juristes posen en marxa la
campanya “No canviem de llengua”
http://nocanviemdellengua.cat/
4. [Breu] El cicle CINC arriba al final

Novetats editorials i informàtiques
5. Firefox 4, canvis visibles
http://www.softcatala.org/
6. Aymà, J. M. : El català, al carrer.
Editorial UOC.

Per obrir el 1/4 de català]> Mine!:
“Incompetència horària”, núm. 6 del disc Un
brindis pel nen androide (2010). Ds. 2 d'abril ,
Sala Zero, 22 h. 12/14 €
Rebentem tòpics
RT-09. Tòpics i realitats sobre la llengua dels
joves
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Antònia
Font: “Clint Eastwood”, nou single, avançament
del disc Lamparetes (surt el 12 d'abril). A
Tarragona, per Santa Tecla, ds. 17/09/2011
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/doc
s/audio/CLINT_EASTWOOD.MP3

359 [06-04-11]

1. Dades destacades de l'estudi
“Coneixements i usos del català a
Catalunya el 2010” (Baròmetre de la
Comunicació / IEC)
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html
2. Plataforma per la llengua i l'entitat
Mecanoscrit col·laboren a favor del
cinema en catalaà
http://www.mecanoscrit.cat/
3. El català en solfa:
3.1 Ix! premi “Disc català de l'any”
2010 a Ràdio 4
3.2 TV· estrenan avui “Pop ràpid”

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. L'SPLAT i la URV preparen un estudi
del parlar dels gitanos de la Part Alta de
Tarragona.

[Per obrir el 1/4 de català]> Gossos: “Ja no
m'escoltes”, núm. 8 del disc Dia 1 (2010). Sala
Zero, dv. 8/04, 22.30 h. 10 €
Rebentem tòpics
RT-10. El de “Normal, o en català?”
[Per tancar el 1/4 de català]>> Gertrudis:
“Carai, carai”, núm. 11 del disc Política de
verbena (2009). Sala El Cau, ds. 9/04, 22 h. 6 €

10

360 [13-04-11]

Especial Setmana de Sant Jordi Santa 2011
1. Què fem al CNLT?
- Punts de llibre / Concurs llengua i literatura / Presentacions llibres Premis
2. Lectura:
- Presentació: De política i planificació lingüística, de M.A. Pradilla
- Revista “Paper de Vidre”, núm. 58 http://www.paperdevidre.net
- 29è Saló del Còmic de Barcelona: en català...
- Enderrock d'abril + DVD “Els Pets fan teatre” + Dossier FiMVila-seca
http://www.enderrock.com/
3. Cinema: cicle Catalunya Cinema, aquesta setmana
4. Música
- Primer LipDub per la llengua (Plataforma per la llengua i moltes entitats) 15 i 16
d'abril http://www.plataforma-llengua.cat/
− Novetats discogràfiques a cabassos: Hewel, Carles Carolina, Antònia
Font, Brams, Le Petit Ramon, Obrint Pas,

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> The
Gruixuts: “????”, núm. ??, del disc Que vénen
els indies (2011). Presentació a Tarragona , dv.
15/04/11, a Les Golfes Club, 22 h
Rebentem tòpics
RT-11. Entrevista amb Kristi Kutsar (d'Estònia),
fa pràctiques de màster a l'SPLAT
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>Amnea:
“L'eternitat dura un instant”, núm. 1 de la
maqueta “La carretera” (2011). Teloners de The
Cruixut's divendres.

−
361 [27-04-11]

1. Actualitat del CNLT:
- El bloc d'1/4 de català ja és visible:
http://blocs.cpnl.cat/1quart/
- Contiua el concurs de llengua i
literatura (fins al 20 de maig)
- Visita als escenaris del Setge de 1811
2. Centenari de la Secció Filològica de
l'IEC:
http://taller.iec.cat/filologica/centenari/
3. Contradiccions franceses: TV3, sí;
drets lingüístics, no! I d’altres....

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. PRADILLA, Miquel Àngel: De política i
planificació lingüística. Mirades
contemporànies a l'ecosistema
comunicatiu català. Onadaedicions.com,
2011. He anat a la presentació!

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> At
Versaris+Asstrio: “A cada passa”, núm. 3 del
disc A cada passa (Propaganda pel fet, 2009).
Actuen a la Vaqueria (22h)+ Roger Benet (21
h), dj. 28.
Rebentem tòpics
RT-12. Els del nacionalisme lingüístic,
l'espanyolisme lingüístic i negacionisme.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> At
Versaris+Asstrio: “Un trio de cel”, núm. 14 del
disc A cada passa (Propaganda pel fet, 2009)
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362 [04-05-11]

363 [11-05-11]

364 [18-05-11]

1. 12a Fira de la Música al carrer de
Vila-seca http://www.firacarrer.cat
2. La política lingüística del Pla de
Govern 2011-2014
http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/i
ndex.htm
3. Estrenes:
3.1 Ja el LipDub per la llengua
http://www.lipdubperlallengua.cat/
3.2 La Vanguardia en català ja és als
quioscos http://www.lavanguardia.cat
1. La loteria primaveral del CNLT:
1.1 Entrades per a 3 espectacles de
la temporada de primavera del
Metropol
2.1 Concurs Premis literaris
(CNLT+SPLAT)
2. Policies, llengua i multes

1. Ja tenim Feixbuc del Voluntariat per
la llengua Tarragona
https://www.facebook.com/pages/Volun
tariat-per-la-Llengua-Tarragona
2. Ja s'han publicat les primerse
conclusions del 2n congrés Convit
http://www.congresconvit.cat/
3. [Breu] Jordi Ginebra (URV) guanya
el Premi Prat de la Riba de l'IEC
4. [Breu] Últims dies per participar al
concurs “La llengua i la literatura tenen
premi”

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Aprenem català des de... l'amazic (núm.
4); l'urdú (núm. 5), Presentats al
novembre, ja els tenim
El nyigui-nyogui
Sintonia> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-14.
7. El jutge, la pilota i l'estat bipolar
(exemples frescos de nacionalisme
lingüístic espanyol i francès)... i l'antídot!
Novetats editorials i informàtiques
5. Tallers per la llengua: en llibre i en vídeo
http://www.tallers.cat/
- El català em sedueix. 53 reflexions de
Tallers per la Llengua per viure millor en
català. 7dQuatre Edicions. 2011.
- TallersTube: canal amb entrevistes per la
llengua (Miquel Calçada, Vicent Sanchís,
Patrícia Gabancho...)
EXTRA: SORTEIG DE LOTERIA
PRIMAVERAL
5. Sorteig de 3 entrades dobles per anar
al Teatre Metropol, per a parelles
lingüístiques.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Very Pomelo:
“Nosaltres també”, núm. 4 del disc Xurrac
asclat (Chesapik, 2011).
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Very
Pomelo: “He quedat a les set”, núm. 7 del disc
Xurrac asclat (Chesapik, 2011)

[Per obrir ]> Mazoni: “Totsants”, núm. 3 del disc
Fins que la mort ens separi ( 2011)
Rebentem tòpics
RT-13. a) Concepte: eliminacionisme.
b) Tòpic: el dels “drets lingüístics individuals o
territorials”?
[Per tancar]>>>>> Mazoni: “L'home número
12”, núm. 9 del disc Fins que la mort ens separi
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Pau Riba:
“Dansardana”, núm. 5 del disc Virus laics
(2008). Dv. 20, Auditori Caixa Tarragona, 21
hores. Cicle “Fil directe amb...” 6 €.
Rebentem tòpics
RT-14. Rèplica en 10 punts a l'espanyolisme
lingüístic respecte al català. Capítol 2.
http://www.cercle21.org/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pau Riba:
“Rap hiparxiològic”, núm. 9 del disc Virus laics.
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365 [25-05-11]

366 [01-06-11]

1. Sorteig del concurs de primavera
entre CNLT i SPLAT: “La llengua i la
literatura tenen premi”
1.1 Com ha anat el concurs.
1.2 Les respostes correctes de les
preguntes.
1.3 El sorteig i els 7 guanyadors

1. Dos festivals amb música en català
per aquest cap de setmana:
1.1 Mirall sonor>
http://www.mirallsonor.cat/
1.2 Minipop!>
http://minipop.tecletes.org/
2. Coses de la Generalitat:
2.1 Promoure el català entre els
imams per integrar-los
2.2 IRL suma el basc i per les illes
2.3 Trasllat del Termcat

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
2. El Termcat s'expandeix per les xarxes
socials: Twitter, YouTube i RSS.
http://www.termcat.cat/ca
3. L'IEC presenta l'obra d'Alcover i de
Fabra a internet. http://alcover.iec.cat/
http://publicacions.iec.cat/
4. S'estrena “Cubicles”, primera sèrie en
català feta des de i per a Internet.
http://cubicles.directe.cat/
5. Dues noves publicacions digitals:
http://www.etselquemenges.cat/
http://noticiesdin.com/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Hewel:
“Equilibri”, núm. 6 del disc Desig (Picap, 2011).

Novetats editorials i informàtiques
5. Carrera, Aitor: L'occità. Gramàtica i
diccionari bàsics (Pagès editors). + Dades
sociolingüístiques de l'aranès
6. Googlge Public Data Explorer permet
consultar dades sociolingüístiques dels
municipis catalans
http://www.idescat.cat/novetats/?id=958

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Guillamino:
“Fer foc”. núm. 1 del disc Fang (Bankrobber,
2011)

[Música de fons del sorteig: Hewel: “La dona
dels anuncis”, núm. 10 del disc Desig (Picap,
2011)].
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Hewel:
“Laberints”, núm. 8 del disc Desig (Picap,
2011).

Rebentem tòpics
RT-15. Els de la discriminació constitucional, la
discriminació positiva i la negativa.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>> Guillamino:
“Fang fosc”. núm. 2 del disc Fang (Bankrobber,
2011)
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367 [08-06-11]

368 [15-06-11]

369 [22-06-11]

1. Fi de curs del CNLT, matrícula
cursos d'estiu, etc.
1.1Aprendre català pel món (IRL arriba
al Japó)
2. Mentrestant, al País Valencià...
3. [Breu] El manifest de Girona, nova
Declaració Universal dels Drets
Lingüístics
http://www.pencatala.cat/

Novetats editorials i informàtiques
5. Pagès Cassú, David: 500 raons per
parlar català

1. Actualitat del CNLT: matrícula cursos
d’estiu, horaris d’estiu, actes de fi de
curs...
2. Balanç de situació als Països
Catalans
2.1 Manifestacions contra la política
lingüística dels governs valencià i
balear
2.2 Andorra
2.3 L’Alguer es planteja la immersió
lingüística
1. Acte de fi de curs del CNL de
Tarragona avui.
2. Engeguem la campanya “Si su plau,
parl'am en català”.
2.1 Taller de sensibilització
lingüística: “Tria el teu rol. No juguis
sol”.
http://www.gencat.cat/llengua/tallerse
nsibilitzacio
3. Campanya estival: “En quin idioma
voles?”
http://www.plataforma-llengua.cat

Novetats editorials i informàtiques
5. Diccionari jurídic català (en paper i en
línia)
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0
6. Reglament 2/2011 de la Carrera Judicial
(BOE 110, de 9 de maig)>valoració del
coneixement de les llengües oficials
diferents del castellà (art. 71 a 77)

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Dept.: “No
diguis mai”, núm. 1 del disc Control (Música
Global, 2011)
Rebentem tòpics
RT-16. Els de la desigualtat, els drets
lingüístics i la llengua pròpia

El nyigui-nyogui
Sintonia 1> Els Surfing Sirles: "Escolti,
senyora", del disc LP (2010)
NY-NY-15. L'ultim de la temporada
4. Oficialitat aquí, allà i més enllà
5. Jutjats, policies, busos i denúncies
6. Indignats per la llengua

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Dept.:
“Acostumat”, núm. 5 del disc Control (Música
Global, 2011)
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Eina: “Estat
de xoc”, número 2 del disc L’estat i la revolució
(Panda, 2011).
Rebentem tòpics
RT-17. Els de la llengua pública i la privada a
les empreses i a l’escola.
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Eina:
“Política i rock”, núm. 1 del disc L’estat i la
revolució (Panda, 2011).
[Per obrir] >>> Le Petit Ramon: “No pots jutjar
el formatge per la seva olor”, núm. 3 del disc
Brou (Bankrobber, 2011).
[Per tancar] >>> Rapsodes: “Es veu vindre”,
núm. 4 del disc Ouiea, (Mesdemil, 2011).
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