UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 14a temporada
Núm. i data

Informacions diverses

Novetats i seccions variables

Rostim tòpics... i les cançons

401 [05-10-12]

1. Imminent al SLC de Tarragona:
— Presentació de parelles lingüistiques
SLC Tarragona (19a edició)
— Nova temporada de Sessions
Inicials de català
2. Aquest estiu hem fet “1/4 de català
de platja”, 2a temporada, amb 8
tovalloles esteses
http://blocs.cpnl.cat/1quart/
3. Previsions i novetats per a aquesta
13a temporada

Novetats editorials i informàtiques
4. Club de Còmics. Ds. 6, Biblioteca
Pública, 11.30 matí> Watchmen, d'Alan
Moore

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Pastora:
“Penso en tu”, núm. 6 d'Una altra galàxia
(2012)

1. Exposicions “Obre’t en català” als
SCC i OLC del CNL de Tarragona fins
a Nadal
2. “Vine i aprèn català amb nosaltres”,
difusió dels nostres alumnes al
facefook + tuiter
3. Sessions inicials: dc. 24, la 2a
4. Material casteller que es presenta
demà al Fòrum Casteller de la Fira de
Santa Úrsula
5. Cicle CINC d'aquesta setmana

Novetats editorials i informàtiques
6. 100 anys de la primera gramàtica
catalana de Pompeu Fabra

402 [19-10-12]

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pastora:
“Una altra galàxia”, núm. 3 d'Una altra galàxia
(2012)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Judit
Nedderman: «La finestra», (de Miss
Carrousel), núm. 4 del disc Cançons de la
veritat oculta
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Judit
Nedderman: «Demà a les 3 (de la matinada)»,
(de Guillamino), núm. 11 del disc Cançons de
la veritat oculta
http://www.bankrobber.net/web2/ca/juditneddermann
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403 [26-10-12]

404 (09-11-12]

1. Cap de setmana supermusical:
Regalem entrades a qui ens truqui!
—1.1 Anna Roig i l’Ombre de Ton
Chien a l’Orfeó Canongí, ds. 27/10, 21
hores. 6€
—1.2 Nando Caballero al Teatre El
Magatzem, ds. 27/10, 21.30 hores. 8€
http://www.laproduktiva.com/nando/
—1.3 Mine (disc nou), El Cau, ds. 27,
22.30 http://mineband.bandcamp.com/
—1.4 Disc d’homenatge a Els Pets
(versions per grups catalans actuals),
Diari Ara, cap de setmana, 9,95€
2. Entrevista telefònica al Nando
Caballero [De fons: “L’home gris”, núm.
1 del disc Dolors i maldecaps]
1. Activitat recent i futura del CNLT:
1.1 Presentacions de parelles
lingüístiques a Calafell> 31/10-15
parelles; Valls> 6/11-10 parelles;
Salou> 7/11-8 parelles
1.2 Inauguració del curs 2012-13, 6/11,
a Vila-seca
1.3 Exposició «Obre't en català»
1.4 Activitats a la Biblioteca Pública de
Tgna aquest novembre
2. Justícia injusta amb la llengua pròpia
del país: fins i tot el Consell d'Europa
renya Espanya pel maltractament del
català a la justícia!
3. Balears: petit catàleg de
despròposits o malpropòsits > surt de
l'IRL, Maó/Mahón, IB3
4. Estrena del film «Fènix 11.23»

CNL de Tarragona

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona
vida”, de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-16 > Romesco, salvitxada i xató
3. La Plataforma per la Llengua presenta
el receptari multi-culti-lingus El català als
fogons.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Nando
Caballero i l'Orquestra del Llanero Solitari:
“Moleskine”, núm. 6 del disc Dolors i
maldecaps (La Produktiva, 2011).
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-01 > Estrenem secció internacional amb
la nostra enviada especial a Oxford, en rigorós
fals directe.
[Per tancar]>>>>> Anna Roig i l'Ombre de
Ton Chien: “Corre, Salta, Brinca, Vola”, núm. 6
de Bigoti vermell (2011).

Novetats editorials i informàtiques
5. Termcat: Diccionari d'esports aquàtics
en línia http://www.termcat.cat/
6. El Temps torna als quioscs
7. Nou disc de Macedònia, aquest cap de
setmana amb l'ARA

[Per obrir]>>>>> Atupa: «Quadribarap», núm.
1 del disc Quadribarap (Mesdemil, 2012)
http://www.mesdemil.com/
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-17 > Comportar-se a taula, tractats sobre el
tema i telèfons mòbils
[Per tancar]>>>>> Atupa: «Llengua», núm. 6
del disc Quadribarap (Mesdemil, 2012)
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405 [16-11-12]

406 [23-11-12]

1. Empty Cage guanya el Sona 9 2012
2. Activitat recent i futura del CNL de
Tarragona:
1.1 Sessions inicials> dc. 6: El menjar,
el bar i el restaurant
1.2 Exposició «Obre't en català»

1. «Un país de llibre»
http://www.vilaweb.tv/
2. Jocs i joguines en català (web
Plataforma)
http://www.jocsijoguines.cat/

Novetats editorials i informàtiques
3. El català és la llengua dominant a la
Viquipèdia al conjunt de l'Estat espanyol
http://www.zerogeography.net/2012/10/do
minant-wikipedia-language-by-country.html
4. Plataforma per la Llengua celebra que
Google Maps normalitzi la toponímia
valenciana
https://www.plataforma-llengua.cat
5. Infromàtica en català de sèrie: Skype,
Windows 8, Windows Phone 8, Dragon
Dictations i Dragon Search

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Mine!: «Ivori»,
núm. 5 del disc La fi del món (2012).
http://mineband.bandcamp.com

Novetats editorials i informàtiques
3. Trifulkes de la catalana tribu, el llibre,
l'obra de teatre i el disc
4. El DIEC al mòbil:
http://www.iec.cat/mobil/diec2_promo.asp

[Per obrir] >> La Carrau: “Dialogants”, núm. 3
del disc Història de Catalunya amb cançons,
2.0 [PiCap, 2009]

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-18 > Rovellons místics
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mine!:
«Guineu», núm. 11 del disc La fi del món
(2012)

Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-00 > Presentació de la secció, quinzenal,
combinant-se amb “Rostim tòpics”
[Per tancar] >> Pau Alabajos, Mirna Vilasis,
Miquel Mariano, Marta Rius: “Via Fora !
(1714)”, núm. 9 del disc Història de Catalunya
amb cançons, 2.0 [PiCap, 2009]

CNL de Tarragona
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407 [30-11-12]

408 [14-12-12]

1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 L'exposició «Obre't en català»
arriba a Cunit
1.2 Presentem parells lingüístiques
al Port de Tarragona
2. La Llengua de Signes Catalana
creix: es crea el Consell Social de la
LSC, un portal web de recursos, i fins i
tot es formen mossos i bombers en
LSC
http://lsc.iec.cat/
3. El Club de còmics dedica el cap de
setmana a Astèrix

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona
vida”, de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-19 > Macarrons a la catalana manera

1. El CNL obre la matrícula del segon
trimestre del curs 2012-13
2. Voluntariat lingüístic als pavellons
esportius municipals
3. La Plataforma per la Llengua fa 19
anys!
https://www.plataforma-llengua.cat/

Novetats editorials i informàtiques
5. Club de Còmics: Trobada amb Oriol
Garcia Quera > Corpus 1640 —
http://www.associacioariadna.org/
6. Termcat: Terminologia bàsica de les
xarxes socials
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Antònia Font:
“Serpentines esquinçades”, del disc Vostè és
aquí (2012), des de l'Spotify! . Ds.1/12, Palau
de Congressos de Tarragona. Entre 20 i 32 €!
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-02 > En rigorós fals directe, conversa
amb Marina Massaguer, l'enviada especial
d'1/4 de català a la Universitat d'Oxford
[Per tancar]>>>>> Antònia Font: “Jugam a
cíclops” del disc Vostè és aquí (2012),

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Very Pomelo:
“Xino Xano”, núm. 3 del disc Radio clotxa
[Chesapik, 2012] http://www.tv3.cat/deprop
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-01 > Andròmina
[Per tancar]>>>>> Very Pomelo: “Nepal”, núm.
6 del disc Radio clotxa [Chesapik, 2012]

CNL de Tarragona
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409 [21-12-12]

410 [11-01-13]

1. Actualitat del CNL de Tarragona i del
CPNL:
1.1 Encarem el 2n trimestre del curs:
balanç de matrícula
1.2 Pàgina de Nadal
1.3 El CPNL engega la campanya «I
tu, jugues en català?», amb la
Plataforma per la llengua.
1.4 Un segell identificarà les entitats
que fomenten el català
2. Comerç nadalenc: neix Catoferta.cat
http://catoferta.cat/ca/
3. La Plataforma per la llengua convida
la gent a gravar en vídeo les seves
#RaonspelCatalà
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/2028

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-03 > Avui en rigorós directe
autèntic, la nostra enviada especial a la
Universitat d'Oxford ens explica les seves
aventures ensenyant català al cor de la
GB.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> La casa azul:
«El que val la pena de veritat», núm. 5 del disc
Perversions. 15 cançons d'Els Pets. (RGB,
2012)

1. Actualitat del CNLT:
- Hem començat el 2n trimestre de
cursos
- Voluntariat per la llengua a pobles i
entitats
- Lèxic casteller:
http://www.cpnl.cat/edicions/castells/ca
stells.pdf
2. El català ja és la 19a llengua més
usada al piulador

Novetats editorials i informàtiques
3. Apps en català> un web molt esperat!
http://www.appsencatala.cat/index.php/and
roid
4. Lèxic d'hoquei sobre patins
http://www.cpnl.cat/media/hoquei.pdf

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Mi-te'ls: «No
vull treballar», núm. 1 del disc Ni cap ni peus
(Discmedi,1990). Avui, a la Sala Zero, 22 h. 6€

CNL de Tarragona

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Belda i el
Conjunt Badabadoc: «Pantalons curts i els
genolls pelats», núm. 11 del disc Perversions.
15 cançons d'Els Pets. (RGB, 2012)

Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-19 > Capó farcit
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mi-te'ls:
«Prim», núm. 12 del disc 2 minuts
(Discmedi,1994)

5

411 [18-01-13]

412 [25-01-13]

1. Actualitat del CNLT:
- Nova presidenta del CPNL i directora
gral. de PL: Esther Franquesa
- Nou cicle de sessions inicials de
català
- VxL: a finals de mes presentem
parelles que tenim formades. Calen
Vol.
2. La música fa país i normalitza:
- Premis Enderrock 2013- Veredicte de
la crítica i votacions populars
http://www.enderrock.cat/post
- Concerts a prop de casa: 4t 1a [dv.18,
23 h, Sindicat Agrícola] i Mi-te'ls [ds.
19, 23.30 h, Societat el Casino] a
Constantí. // Notícies dels Mi-te'ls
- Nou programa musical al C33: «33
Revolucions»
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
- Aquesta setmana: sessions de
recursos en línia a Montblanc (joves)
- Activitat>Biblioteca de l'Arboç i a Cunit
- Properes present. de VxL> Creixell
(29, a les 7) i Tarragona (30, a les 6)
- 2a. Sessió inicial de català
2. Arriba a Tarragona l'exposició
«Avancem amb la cultura. 30 anys
treballant per la llengua» (del 24/1 al
28/2
3. Les normes ortogràfiques del català
han fet 100 anys
4. La PxL crea el Premi Martí Gasull
per la defensa o millora del català
https://www.plataforma-llengua.cat/

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Butlletí núm. 11 de Cercle XXI
http://www.cercle21.cat/
6. Llengua i Ús, núm. 52
http://www.gencat.cat/llengua/liu/52/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Quimi Portet:
«Vida», núm. 13 del disc Oh My Love (Quisso
Records, 2012)
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-02 > Barra i Cardar
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mishima:
“No existeix l'amor feliç”, núm. 8 de L'amor feliç
(Warner, 2012)

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-04 > Els alumnes ja parlen!

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Pau Vallvé:
«Jo només faig el que puc», núm. 3 del disc De
bosc (Amnotic Records 2012).
http://www.pauvallve.com/catala/
Aquest vespre, 2/4 de 10, Auditori Caixa
Tarragona. 8/10 €
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pau Vallvé:
«Adéu siau», núm. 5 del disc De bosc (Amnotic
Records 2012).
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413 [01-02-13]

414 [02-02-13]

1. Actualitat del CNLT:
- Voluntariat x Llengua: presentació de
31 parelles a Tarragona
- Visita de l'escriptor Jordi Llavina per
alumnes del Suf. intensiu
- Visitem l'exposició «Avancem amb el
català»
2. Nou disc català de l'any de Radio 4
http://disccataladelany.cat/
3. Any d'efemèrides literàries i
lingüístiques: Any Espriu, Estellés,
Centenari normes Fabra, 25è
aniversari mort J.V. Foix...

Novetats editorials i informàtiques
5. Vocabulari de tuiter en català
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/ccongr
esca%27t_12.pdf
6. Diccionari dels esports aquàtics en linia,
del Termcat
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/155/Fitxes/

1. Activitat del CNL de Tarragona
1.1 Visita d'alumnes al l'expo.
«Avancem amb el català»
1.2 Patronat Mpal d'Esports: Indexplà
i «Mou-te en català»
2. Sociolingüísitca aplicaca:
2.1 El català, 7a llengua amb més
nous parlants a Europa
2.1 L'enquesta d'usos lingüistics de la
població 2013 ja està en marxa

Novetats editorials i informàtiques
5. Mas, M. i Vilagrasa, A.: Gramàtica
catalana de la A a la Z. Publ. de l'Abadia
de Montserrat, 2012
6. Els 20 programa de més èxit de
Softcatalà durant el 2012
http://www.softcatala.org/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Obrint Pas:
«Perdut als carrers del món» , núm. 5 del disc
Coratge (Propaganda pel fet! , 2011). Dv.,
1/2/13, al Centre Cultural de Valls
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-20 > L'allioli dels poetes
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Obrint Pas:
«S'en va amb el vent», núm. 13 del disc
Coratge (Propaganda pel fet! , 2011)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Dept. : «El
meu lloc», núm. 6 dels disc La perfecció del
caos [Chesapik, 2013]
http://www.dept.cat/la-perfeccio-del-caos
Concert de demà al Cau, ajornat al dia 16.
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-03 > Déu i Embolic
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Dept. :
«Regna el caos», núm. 11 dels disc La
perfecció del caos [Chesapik, 2013]

CNL de Tarragona
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415 [15-02-13]

416 [01-03-13]

417 [08-03-13]

1. Nou festival musical de referència en
català: Strenes (Griona, 11 a 21 d'abril)
1.1 Dept > Sala El Cau, ds. 9/02/13, 22
hores
2. Activitat del CNL de Tarragona:
- Voluntariat a Vilallonga i a Calafell
- Conveni amb la Biblioteca Ventura
Gassol de Calafell
3. Cicle CINC: 16/02 Ice Age 4 / 17/02
Les aventures de Tadeu Jones
(Vendrell)

Novetats editorials i informàtiques
5. GIBERT, Quim: Qui estima la llengua la
fa servir
6. Portal: A l'empresa, en català
http://www.empresaencatala.cat/

1. Estrenem logotips d'«1/4 de català»
(webs, tuiters, bloc...)
2. Nit de premis Enderrock 2013
2.1 Excés de concerts en català a
Tarragona?
3. Cicles CINC i “...més a prop”

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-05 > Els alumnes aprenen cuina
tarragonina i el parlar gitano de la Part Alta

1. Músics valencians reivindicatius
2. Nit de Premis Enderrock
3. Enllaçats per la llengua, demà a tots
els PPCC
http://www.somescola.cat/www/somesc
ola/ca

Novetats editorials i informàtiques
5. 5. Termcat: «La telefonia al dia» (vocab.
de butxaca)
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Telefonia
/Telefonia.html
6. L'App de la setmana
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Rosa
Luxemburg: « Carta al director», núm. 2 del
disc Classe mitjana (2011)
http://rosaluxemburgmola.wordpress.com/
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-21 > Bacallà amb samfaina
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Rosa
Luxemburg: «El sentit del sentit», núm. 8
[Per obrir]>>>> Prats: «Pla delirant», núm. 1
del single seu primer disc, Pla B (Bcore, 2012).
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Prats: «Vols
i dols», núm. 2 del single seu primer disc, Pla B
(Bcore, 2012).
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Joan
Palomares: «Aquesta és la història», núm. 7,
del disc Moltes putades i ningun miracle
(Mesdemil, 2012)
http://www.mesdemil.com/index.php
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-04 > Francès i Gros
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Joan
Palomares: «Prou», núm. 10, del disc Moltes
putades i ningun miracle (Mesdemil, 2012)

CNL de Tarragona
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418 [15-03-13]

419 [22-03-13]

1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Nou període de matrícula als
serveis del CNL
1.2 Presentacions i cloendes de
parelles lingüístiques a la Pobla de
Mafumet (14/03), Vilallonga del Camp
(20/03)
1.3 Dia mundial de la poesia (21/03):
alumnes, voluntaris i aprenents llegiran
al «vermut poètic» de la Bibliotea
Pública de Tarragona.
2. L'App de la setmana: «Gencat»
3. Final del cicle CINC: En Ralph, el
destructor
1. Actualitat del CNLT: dia de la poesia,
VxL (Vilallonga, nova temporada a
l'abril), Matrícula; Tanquem per
Setmana Santa
2. «Informecat 2013», de la Plataforma
per la llengua https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/2138
3. Recomanacions de Setmana Santa:
- Mortificació: «Breu història de la
repressió de la llengua catalana»
http://lamentable.org/?p=8407
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cronologia_
de_la_repressio del_catala
- Música: Mishima a Tarragona (5/04 , nou
disc d' Els Catarres, nou disc de Manel
- Lectura: Victus en català, el 25/03
L'app de la setmana: Whatsapp
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana/

CNL de Tarragona

Avui, visita!
4. Samuele Arba, cantant i actor sard,
resident a Tarragona
4.1. Cantar en diverses llengües,
la materna i les apreses...
4.2. Projectes actuals

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Samuele
Arba
http://www.samuelearba.com/
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-22 > Plats de Quaresma: bacallà amb
samfaina, peixoplao, bou adobat..
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Samuele
Arba:

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-06 > Moda tarragonina internacional

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>>
NachoNando&Miguel: «La tieta i Guardiola»,
núm. 8 del disc NachoNando&Miguel
http://nachonandomiguel.bandcamp.com/
Dj. 28 de març, Sala Golfus, 23 h., 3 €
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>>
NachoNando&Miguel: «Islandia», núm. 3 del
disc NachoNando&Miguel
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420 [05-03-13]

421 [12-03-13]

422 [19-04-13]

1. Actualitat del CNLT: hem començat
cursos del 3 trimestre / Presentacions
de parells VxL
2. Informe de les queixes lingüístiques
2012
https://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/111
3. Sona 9 2013: convocatòria oberta
per al Sona 9 2013
http://www.enderrock.cat/sona9

Novetats editorials i informàtiques
5. Fènix 11*23, el DVD en català dies 6 i
7 / 04
6. Les Apps de la setmana: mNACTEC i
Libre Office Impress Remote
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

1. Concerts i nous discos: Festur, a
Torredembarra, ds. 13/4/13:
http://www.elscatarres.cat/error/ok/ ;
http://www.brams.cat/
2. Actualitat del CNLT:
- Presentacions de parelles a Creixell
(16 parelles) dl. 8/04 i Tarragona (31
parelles), dj. 11/04.
3. 30 de la Llei de NL (6/04), i així
estem...
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Nova temporada de sessions
inicials de català
2. Sant Jordi 2013:
1.1 Sant Jordi al CNL de Tarragona:
revetlla, estand a la Rambla i punts de
llibre
1.2 Especial St. Jordi al suplement
Cultura del diari Avui
1.3 Sant Jordi a la Catalunya Nord

Novetats editorials i informàtiques
5. Butlletí núm. 12 del Cercle XXI:
«L'ofensva contra el català»
http://www.cercle21.cat/
6. 31è Saló del Còmic de Barcelona
http://www.ficomic.com ; http://comic.cat/ ;
Nou segell editorial de còmics (Grup 62):
http://www.planeta.es/ca/ES/AreesActivitat
/Editorials/Grup-62/Fanbooks.htm

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. Les Apps de la setmana:
iCastells
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/
Aplica't http://www.appsencatala.cat
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-06 > Jornal i Kung Fu

[Per obrir]>> Mishima: «L'última ressaca»,
núm. 4 del disc L'última ressaca (Warner,
2012). Avui, 22 h, Sala Zero. Entrades venudes
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-05 > Halar i Ie-ie
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mishima:
«Ossos dins d'una caixa», núm. 9 del disc
L'última ressaca (Warner Music, 2012).
[Per obrir]>>>>> Els Catarres: «Seguirem
lluitant», núm. 9 del disc Postals (2013)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-23 > Boicot als productes catalans
[Per tancar]>>>>> Els Catarres: «Invencibles»,
núm. 7 del disc Postals (2013)
[Per obrir]>>>>> Bremen: «Les cançons que
vindran», núm. 4 del disc Bremen EP (2011)
http://elsbremen.bandcamp.com/album/bremen
-ep Avui, Sala Zero, 2/4 d'11. 8 / 11 €
Altres d'imminents: Roger Benet / Pau Vallvé &
Nico Roig
[Per tancar]>> Bremen: «Fugir endavant»,
núm. 2 del Doble single digital Liliana / Fugir
endavant (Fina Estampa, 2013)
http://elsbremen.bandcamp.com/album/lilianafugir-endavant-doble-single
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423 [26-04-13]

1. «Són bojos, aquests catalans!, el
documental
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/2201
2. Concurs “El català, llengua jove”
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llen
gcat/
3. L'Alguer fomenta l'ús social del
català

Novetats editorials i informàtiques
4. Catapult, català per a anglòfons
http://www.catapult.cat/
5. L'App de la setmana: Infoconsum
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana

[Per obrir]> El Petit de Cal Eril: «Sant Pere»,
núm. 12 del disc La figura del buit (Bankrobber,
2013). Sala Trono, dg. 28, 19 h / 21 h. 10 €
http://bankrobberbcn.bandcamp.com/album/lafigura-del-buit
- La Troba Kung-Fu (Sala Zero, dv. 26, 22 h. 10
/ 12 €
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-07 > Ens veurem les cares! (amb els
estudiants d'Oxford), el dimarts 30 d'abril
[Per tancar]> El Petit de Cal Eril: «R. Lee»,
núm. 6 del disc La figura del buit (Bankrobber,
2013)

424 [03-05-13]

1. Actualitat del CNL de Tarragona
1.1 15è Premi NL de l'Alt Camp >
Vinícola de Nules
1.2 Pròximes presentacions de
Voluntariat: la Canonja, Constantí i
Alcover
1.3 Lliurament dels Premis literaris
Ciutat de Tarragona + Concert de Joan
Reig i Refugi
1.4 Ja hem obert el canal TarragonOxford entre estudiants de català
2. FiM. 14a Fira de Musica al carrer de
Vila-seca, 3 i 4 de maig

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
3. «Sortir de l'armari lingüístic»,
l'applicació per millorar la nostra conducta
lingüística http://www.appsencatala.cat
4. 5. L'App de la setmana: «Apalabrados»
http://www.

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Samitier:
«Camí de ronda», núm. 3 del disc Mirador (The
Indian Runners, 2013)
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-24 > Llibres de cuina: La clotxa / Per què
alguns pebrots piquen
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Samitier:
«Paper de vidre», núm. 8 del disc Mirador (The
Indian Runners, 2013)
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425 [10-05-13]

426 [17-05-13]

1. Nou disc> Lax’n’Busto, Tot és més
senzill, amb diari Ara ds. 11-dg. 12,
9,95
Avui: Gossos: presentació del disc
Batecs (2013) al Teatre Coliseum
(Barna)
Crim (punk rock. Tarragona).
La Vaqueria, 22.30
Dj. 16> Pepet i Marieta, presenta disc
(Lo món d'un mos) a Sala Zero, 22h,
5/6 €
2. Actualitat del CNLT: hem presentat
quasi 90 parelles a lingüístiques a
Calafell, Constantí, Alcover.

Novetats editorials i informàtiques
4. Termcat > Diccionari d’automobilisme
(en línia) i Termes de Fórmula 1 (tríptic)
http://www.termcat.cat/
5. L’App de la setmana: Posa’ls
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

1. Informe de Política Lingüística 2011,
presentat al Parlament.
2. Plaforma per la llengua s'alia amb
Softcatalà i amb Appsencatalà
https://www.plataforma-llengua.cat/

Novetats editorials i informàtiques
3. Catalanitzador 2.0, ara també per a Mac
http://www.softcatala.org/
4. L'App de la setmana: Firefox OS (per a
mòbil)
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Xeic!:
«Tornarem», núm. 3 del disc Batecs (2013).
http://www.xeic.cat/
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-07 > Lumumba i Mandanga
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Xeic!:
«Batecs», núm. 10 del disc Batecs (2013).

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Kòdul:
«Desafiant el sol», núm. 5, del disc La nostra
resposta (Propaganda pel Fet, 2013)
http://kodul.cat/
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-25 > Contra el nacionalisme gastronòmic
genocida
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Kòdul:
«Lladres de corbata», núm. 6, del disc La
nostra
resposta

CNL de Tarragona
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427 [24-05-13]

428 [31-05-13]

1. Els concerts en català:
Obeses > ds. 25/05/13 - Tarragona,
Sala Zero, 23h
Roger Benet > dg. 26/05/13 - Cafè
Metropol, 19 h
Manel al Primavera Sound, avui, a les
21.35, al
http://www.youtube.com/PrimaveraSou
ndTV
2. «La llengua catalana a la Justícia»
està fatal!
2.1 El Consell d'Europa recomana a
Espanya que modifiqui la legislació per
garanir l'ús del català a la justícia.

Novetats editorials i informàtiques
3. Termcat: Diccionari d'arqueologia, en
línia
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/18/Presentacio/
4. L'App de la setmana: Filmcat
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

1. Música a raig:
- III Minipop festival (31/5 a 2/6) — 8 €
- Joan Colomo+ PacoSan, 31/05, Sala
Zero, 22.30 — 9/11 €
- Festival Mirall Sonor, 06/06, El Cau,
22 — 6 €
2. Congrés internacional d'homenatge
a Josep M. Pujol. URV de Tarragona.
20 i 21 de juny
http://www.urv.cat/dfilcat/activitats/56/
3. El concurs «El català, llengua jove»
ja té lema guanyador
http://www20.gencat.cat
4. L'App de la setmana: La Patum
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana/

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-08 > Ja anem pensant en el pròxim
curs.

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Obeses:
«Botifarra amb seques». núm. 3 del disc Zel
(2013). http://www.obeses.cat/
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-08 > NPI i Orsai
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Obeses:
«Paradís». núm. 5 del disc Zel (2013)

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Laia Vaqué:
«La balanguera», núm. 6 del disc 1, 2, 3... pica
Bressola! (2012) http://espaibressola.cat/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Ralph
Dumas: «Remix El tren pinxo de Banyoles»,
núm. 25 del disc 1, 2, 3... pica Bressola! (2012)
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429 [07-06-13]

1. Festival Mirall Sonor 2013: Avui
Roger Mas i Xarim Aresté, ds. i dg.
http://mirallsonor.cat/
2. Actualitat del CNLT: s'acosta la fi del
curs 12-13
3. Els municipis de la Franja s'uneixen
pel català

Novetats editorials i informàtiques
5. Obres completes de Pompeu Fabra +
Espai Fabra a l'IEC
6. Enxaneta.info, un web per a alumnes de
català
http://enxaneta.info/index.htm

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Roger Mas:
«Nocturna», núm. 6 del disc Cançons
estranyes (Satelite K-Enderrock, 2010). Avui,
Espai Jove La Palmera, 22 h, 12/14 €
Abracafabra!
Arqueologia lúdica de paraules, de Vicenç
Pagès (El Punt Avui, agost 2012)
ABF-09 > Punyeta / 4 Llaunes
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Roger Mas:
«La soledat», núm. 2 del disc Cançons
estranyes (Satelite K-Enderrock, 2010)

430 [14-06-13]

1. Activitat musical dels propers dies
2. Activitat del CNL Tarragona: fi de
curs
3. Correllengua 2013 a Tarragona
http://www.cal.cat/index.aspx
4. L'App de la setmana: Lext Talk
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana/

Novetats editorials i informàtiques
5. Vidal, Pau: El catanyol es cura, llibre i
concurs: «Fot-li castanya al catanyol»
http://www.vilaweb.cat/noticia/4091206/20
141029/fot-li-castanya-catanyol.html
6. En español o nada. 40 casos de
discriminació lingüistica.
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/2252

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Gossos:
«Fills del sol », núm. 8 dels disc Batecs (2013).
Ds. 15/06/13, Teatre Tarragona, 21.30 h , 16 €
Rostim Tòpics
Tòpics gastronòmics (extret de “La bona vida”,
de Jaume Fàbrega, «El Temps»).
RT-26 > Cuina catalana, patrimoni cultural per
a la humanitat / Mató, brossat, recuit, mató de
monja <> requesón, queso fresco o de Burgos
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gossos:
«Set mil milions», núm. 14 dels disc Batecs
(2013).

CNL de Tarragona
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431 [21-06-13]

1. Fi de curs del CNL de Tarragona i
cursos d'estiu a Tarragona.
2. Panoràmica de la situació del català
pels PPCC
- UE reconeix el català com a llengua
en perill de desaparició
- França reconeix les llengües
regionals en un ensenyament bilingüe
- El PP valencià pretén que la RAE
reconegui el valencià com a íber
- La Franja es revolta contra el LAPAO
3. Recomanacions d'estiu:
Música > festival PopArb, discos
dedicats a Espriu i a Estellés, Revista
Enderrock (20è aniversari)

Hivern

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
TOTR-09 > Acomiadem la nostra
corresponsal a Oxford.

Primavera

[Per obrir] >>> Pirat's Sound Sistema: «Ja'h
n'estic fart», núm. 1 del disc Em bull la sang
(Propaganda pel fet, 2013). I que soni de fons
de tot el programa fins a la secció Oxford
(cançons 2, 3 i 4)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Pirat's
Sound Sistema: «Foc», núm. 5 del disc Em
bull la sang (Propaganda pel fet, 2013)

Estiu

I el banner de tardor? ...a la tardor, quan comenci la 15a temporada!

CNL de Tarragona
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