UN QUART DE CATALÀ
Índex de programes de la 15a temporada
Núm. i data

Informacions diverses

Novetats i seccions variables

Les cançons

432 [25-09-10]

1. Imminent al SLC de Tarragona:
1.Presentació de parelles
lingüistiques SLC Tarragona > 17/10/13
2. Comencem els cursos i teallers
2. Aquest estiu hem fet “1/4 de català
de platja”, 2a temporada, amb 9
tovalloles esteses
http://blocs.cpnl.cat/1quart/
També hem fet «¼ de píndola de
català»

3. Previsions i novetats per a aquesta 15a
temporada
- “1/4 de píndola de català” [Reciclat de
l'estiu]. Periodicitat: setmanal
- “Avui, visita” [La recuperem de l'11a
temporada]. Entrevistes amb personal,
alumnes i parelles lingüístiques del CNLT.
Periodicitat: mensual (3a setmana).

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Arrap: «Ara va de
bo», núm. 2 del disc Ara a de bo (Autoeditat,
2013) http://arrap.org/

1. Actualitat del CNLT:
17/10/13> 18 h > Presentació de
parelles lingüístiques al SLC Tarragona
9.30 h > Inauguació curs
2013-14. Conferència Rudolf Ortega
2. Es crea el Club de lectura de poesia
Estellés / Rosselló-Pòrcel
3. Nova sèrie temporal: «Llengua i
ensenyament». Capítol 1: el cas balear

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P - 01> Després de la fartanera

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Mr. Freak Ska:
«Tal faràs, tal trobaràs», núm. 5 del disc Ska
casolà (2012)

433 [02-10-13]

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. El blog Vocabulària guardonat al Premis
Blogs Catalunya 2013
http://www.ub.edu/xdl/vocabularia
6. Firefox i VLC 2.1.0 per a Android i IOS
http://www.softcatala.org/

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Arrap: «Si
pillem una pistola», núm. 11 del disc Ara a de bo
(Autoeditat, 2013)

[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Mr. Freak Ska:
«Peres al vi», núm. 15 del disc Ska casolà (2012)
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434 [09-10-13]

435 [16-10-13]

1. Actualitat del CNLT:
¼ de píndola
- Avui, 2/4 de 2: Presentació campanya Concurs de salut verbal, per curar el
«Català i comerç / Català i empresa. Ja catanyolisme, segons Pau Vidal
estàs al dia?» Espai Turisme (C.
1/4P – 02> La biblioteca també és per als
Major)> comerciants i empresaris
infants
- Demà> presentació del darrer Premi
de novel·la Pin i Soler, La decisió de
Novetats editorials i informàtiques
Manperel, de Jordi de Manuel. El CNLT 5. Diccionari de circ. Termcat
és coorganitzador del Premis Ciutat de
http://www.termcat.cat
Tarragona.
6. L'App de la setmana (passada): Guies
- Recordatoris: 17/10/13> 18 h >
de conversa universitària
Presentació de parelles VxL al
www.gencat.cat/llengua/appdelasetmana/
SLCTgna // 19.30 h > Inauguació curs
2013-14. Conferència Rudolf Ortega
2. Nova sèrie temporal: «Llengua i
ensenyament». Capítol 2: l'ampliació
de la llei Wert
1. Actualitat del CNLT:
17/10/13> 18 h > Presentació de parelles VxL al SLCTgna. 40 parelles
19.30 h > Inauguració curs 2013-14. Conferència Rudolf Ortega: La dèria del
català
18/10/13> 18.30 h> Presentació de VxL al SLC Calafell. Celler de Cal Bolavà
19/10/13> Excursió a l'Espluga de Francolí.
2. Sèrie temporal: «Llengua i ensenyament»
Capítol 3: el cas del Lapao i les llengües d'Aragó.
3. Nou cicle CINC: Avions (19/10> Tarragona, Vila-seca i Vendrell

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Make Some Are
Us: «XY», núm. 4 del disc L'home en cursiva (Més
de mil, desembre 2012)
http://www.mesdemil.com/grups.php
http://mesdemil.bandcamp.com/album/makesome-are-us-lhome-en-cursiva
Hui, dià del País Valencià!
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Make Some
Are Us: «Fart», núm. 9 del disc L'home en cursiva
(Més de mil, desembre 2012)

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Nyandú: «Fotos de
calaix», núm. 3 del disc L'origen de les absències
(Música Global, 2012) La Vaqueria, ds. 19/10/13
(2/4 d'11 — 9/12 €)
http://www.nyandu.cat/
També: Xarim Aresté> la Vaqueria, dv. 18/10 (2/4
d'11 — 5€)
Festival Pintor Rock: 10 grups de punk-rock i
d'ska. TAP, ds. 19/10 (2 migdia — 25/30€)... Cap
ni un en català!?
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Nyandú:
«Absències», núm. 12 del disc L'origen de les
absències (Música Global, 2012)
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436 [23-10-13]

437 [30-10-13]

1. Actualitat del CNLT:
1.1 Inici de Sessions inicials de català:
ara doblades: matí i tarda!
1.2 Presentació de 66 parelles
lingüístiques> 45 a Tarragona (18/10) i
21 a Calafell (19/10)
1.3 Actes recents: inauguració del curs
i anada a l'Espluga
2. Sèrie temporal: «Llengua i
ensenyament»
Capítol 4: el cas del Valencià. La vaga
del món docent d'aquesta setmana
contra la Llei Wert
3. IV Col·loqui Internacional: La
lingüística de Pompeu Fabra. Inscripció
oberta: del 21/10 al 14/11

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 03> Vells amics / Filosofia de cada
dia

Informacions diverses
- Ahir sortia el darrer i últim disc d'Els
Surfing Sirles, Música de consum.
Pròximament a ¼ de català
1. Els respectius governs acorden la
promoció conjunta de català, gallec i
basc.
2. Neix l'Institut de Llengües de la UdL
http://www.udl.cat/serveis/sl
3. L'App de la setmana: Premsa en
catala
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana
4. Cicle CINC: «Els Croods» (Tgna,
Vila-seca i Vendrell) / «Viatge al cenre
de la terra 2» (Montblanc)

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc
Arty Party (Astro, 2003)
TOTR-10 > Comencem la segona
temporada d'aquesta secció internacional i
mensual, en rigorós fals directe!

CNL de Tarragona

Mentre esperem que truquin >>>
4. Cicles de cinema en català:
4. 1. Cicle CINC: Gru 2: el meu dolent
preferit (26/10 > Tarragona, Vila-seca i
Vendrell / Els Barrufets 2 (27/10 >
Montblanc)
4.2. Nou cicle Cinema en català i més a
prop: Camí de la llibertat

[Per obrir el 1/4 de català] >>> El Trineu Tanoka:
«Déu viu dins la ràdio», núm. 7 del disc Microones
(Mesdemil, 2013). http://www.eltrineutanoka.com/
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> El Trineu
Tanoka: «Ja ve l'estiu», núm. 10 del disc
Microones (MesdeMil, 2013).

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Xeic: «Xala», núm.
11 del disc Batecs (2013) http://www.xeic.cat/
(el van presentar el dis a a la Zero, el dijous
passat, 24/10)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Xeic: «Quart
de segon», núm. 1 del disc Batecs (2013)
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438 [06-11-13]

439 [13-11-13]

440 [20-11-13]

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 04> Dislocacions injustificades:
entrevista (335)
Avui, visita!
4. Xavier Brotons, coordinador de
dinamització del CNLTarragona
-Tardor literària i Homenatge a VA Estellés
- Campanya joguets en català
- Club dels Tarraconins i Parc Infantil de
Nadal
1. Aquest novembre és / el més d'Estellés: pròxims actes
2. La Plataforma per la llengua convoca el Premi Martí Gasull a la defensa del català
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2390
3. [Breu] De col·loquis, jornades i informes:
-IV Col·loqui internacional Pompeu Fabra (final inscripció: demà)
http://www.urv.cat/dfilcat/ivcolloquifabra.html
- Xarxa Cruscat presenta el VI Informe sobre la situació de la llengua catalana (2012)
http://blogs.iec.cat/cruscat/ (avui, 12 h)
4. [Breu] Cicle CINC: Epic. El món secret (Tgna, Vila-seca, Vendrell, 16/13); Gru, el
meu dolent preferit 2 (Montblanc, 17/13)
1. Homenatge tarragoní a Vicent
Novetats editorials i informàtiques
Andrés Estellés: vermut poètic i altres
5. App de la setmana: Els contes dels
actes de la Tardor literària
nens
2. Festa dels 10 anys del Voluntariat
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
lingüistic (dj. 21/11)
ana/
3. 100 anys de les Normes de Fabra i
6. Els estudiants de 4t de Filologia
81 de les de Castelló ) Blog>
catalana fan un calendari “A pèl per la
http://unsegledenormes.wordpress.com llengua”
4. Conferència: “Roc Roca: un còmic
https://www.facebook.com/quartdefilcat.urv
en català”, pel vallenc Lluís Albert, ds.
23-11 (6a Setmana del Còmic de
Tarragona (17-24 nov)
1. Tarragona obre el cicle de debats de
les VIII Jornades de NL de CCOO
http://viureencatala.ccoo.cat
2. L'App de la setmana: Aixeca castells
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana/
3. Cicle CINC: Els barrufets 2
(Tarragona, Vila-seca i Vendrells) // Les
aventures de Tadeu Jones (Montblanc)

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Els Surfing Sirles:
«El fons de la qüestió», núm. 11 del disc Música
de consum (Bankrobber, 2013)
http://www.bankrobber.net/web2/index.php
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Els Surfing
Sirles: «Cançó- funeral», núm. 2 del disc Música
de consum (Bankrobber, 2013)

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 05> Solució 04 i, avui: «Pessimisme a
ultrança» (86)
Avui, visita!
5. Juan de Mata Burgos Parra (aprenent) i Joan
Ignasi Oriol Carazo (voluntari)
4.1. Temes...
4.2. Temes...
[Per obrir el 1/4 de català] >>> The Maybe
Tomorrow Band: «Raska, Lulú», núm. 6 del disc
Potser... demà (Zona Zàlata, 2012)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> The Maybe
Tomorrow Band: «La platja», núm. 2 del disc
Potser... demà (Zona Zàlata, 2012)
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441 [27-11-13]

1. Festa dels 10 any de voluntariat > nova web, nou tuiter http://www.vxl.cat/
https://twitter.com/vxlcat
2. Tres nous estudis sociolingüístic sobre el català:
Xarxa Cruscat (IEC)> http://blogs.iec.cat/cruscat/publicacions/informe/
Idescat > http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=97
DGPolítica lingüística >
http://www.gencat.cat/llengua/docs/IPL_2012_19_11_2013.pdf
3. Sessió inicial núm. 6: menjar, bar i restaurant
4. Pel·lícula de por en català: La dona de negre
5. El "pare" de la Norma, avui a Tarragona: Lluís Juste de Nin
http://www.associacioariadna.org/

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 05> Avui: «Ubiqüitat» (154)
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-11 > Entre alumnes i congressos

442 [04-12-13]

1. Ja tenim actives les pàgines de
Nadal i juguets en català
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnltarragona/
2. Penúltimes sessions inicials de
català, avui: els serveis, la ciutat i el
transport (a les 12 h i a les 17 h)
3. L'App de la setmana:
CatalanFilms&TV
http://www.gencat.cat/llengua/appdelas
etmana/2013_11_21_catalanfilms.html

Novetats editorials i informàtiques
4. Culmina la publicació de les obres
completes de Pompeu Fabra amb els
volums 8 i 9
5. Apterous, un joc lingüístic britànic en
línia que permet jugar en català
http://www.apterous.org/

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 06> L'important no és participar ni guanyar
(290 i 291)

443 [11-12-13]

1. La trilogia d'El senyor dels anells
tanca el cicle de «Cinema en català i
més aprop», amb concurs inclòs
2. Avui es presenten 17 parelles
lingüiístiques a Vila-seca
3. Última Sessió inicial de català, núm.
8: la salut i el lleure

Avui, visita!
4. M. Jesús Clua Borràs, coordinadora
d'Ensenyament del CNL de Tarragona
> Nou període de matriculació de cursos
de català, perfil d'alumnat...

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 07> Informe de l'escola (281)

CNL de Tarragona
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444 [18-12-13]

445 [08-01-14]

1. Activitat nadalenca del CNLT:
- Els alumnes dels novells B i E canten nadales al Parc Infantil de Nadal (amb el Club
dels Tarraconins)
- 26 establiments participen a la campanya «I tu, jugues en català?»
- Álvaro Romero guanya la tauleta tàctil del concurs de Tolkien
- Tanquem uns quants dies...
2. La DGPL convoca el concurs «Regala el català en 6 segons»
http://www.gencat.cat/llengua/6segons/index.html
3. La revista Enderrock estrena un nou format, setmanal i digital
http://www.enderrock.cat/

1. Comencem els cursos del 2n
trimestre
2. Es prorroga el concurs de
microvídeos "Regala el català en 6
segons"
http://www.gencat.cat/llengua/6segons/i
ndex.html
3. El Dept. de Cultura estrena el web
«Cinema en català»
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/in
ici.html
4. La Plataforma per la Llengua engega
el #repteCocacola
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/2473

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
5. Sedó, Jordi: Un rèquiem pel catanyol.
Ed. Malhivern
6. Softcatalà: balanç 2013, els 10
programes més baixats

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Macedònia: «Sr.
Wert», primer single i vídeo de disc Flors (Promo
Arts Music Records, 2013) Dg. 22/12, presenten
el disc a Tarragona
La cançó és aquí >
http://www.grupmacedonia.net/
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-12 > Avui, en rigorós directe directe

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 07> Al regal (345)
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446 [15-01-14]

447 [22-01-14]

448 [29-01-14]

Informacions diverses
Avui, visita!
1. Comencem a posar fil a l'agulla de
3. Lucía Guadalupe Virgen Morales,
les activitats i campanyes del 2014:
alumna de l'Intermedi 1 i cantaire de la
- Club de lectura fàcil i conversa, amb
coral del SLC de Tgna.
el nou material de «Llegir per parlar,
- 3.1. Com ha anat l'experiència de la
llegir per aprendre»
coral i la del Parc Infantil de Nadal
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llen - 3.2. Parla'ns de la teva "trajectòria" com
gcat/
a aprenent de català:
- Mostra de cinema occità
- Quan fa que estàs aquí
- Formació de parelles lingüístiques
- Com has après català i per quins motius
- Excursions i sortides > Antiga
- Has participat en d'altres activitats com
Tabacalera de Tarragona (7-02-14)
ara el VxL, Clubs de lectura...
2. Entrevista amb Ester Franquesa,
Directora general de PL ipresidenta del
CPNL, a Núvol digital
http://www.nuvol.com/entrevistes/esterfranquesa-no-som-una-llenguaminoritaria/
Informacions diverses
Novetats editorials i informàtiques
1. Comença la Mostra de Cinema
5. Hevly, Lou : Anglès Fàcil. Anglès
Occità a Tarragona
essencial per a catalanoparlants.
1.1 Òc Tele, primera TV íntegrament en (Barcanova)
occità http://www.octele.com/
2. Torna el Cicle CINC a Tarragona,
Vila-seca, El Vendrell i Montblanc
http://gencat.cat/llengua/cinema/cinc.ht
ml
3. Premi Martí Gasull: tres finalistes i
votació popular
http://www.premimartigasull.cat/
4. Proves oficials de català de la DGPL
2014 > del 14 de febrer al 5 de març
Entrevista a Rosa M. Ibarz Meler, directora del CNLT

CNL de Tarragona

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 08> Pràctiques de llengua (263)

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 09> Telenotícies (363)
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449 [05/02/14]

450 [12/02/14]

451 [19-02-14]

Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Avui, a les 12 i a les 17, segona sessió inicial: els llocs, la casa i l'entorn
1.2 Divendres> sortida a la Tabacalera
1.3 Dimarts, 11/02 > Inici del Club de Lectura fàcil en català
1.4 Divendres 14/02 comença un nou curs de nivell D (dv. de 3 a 9 vespre)
2. L'Assemblea de Docents de les Illes Balears guanya el Premi Martí Gasull
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2509
3. Cicle CINC: Entre Doraemon i Alvin

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-13 > La poesia de la tarragonina
Montserrat Abelló, en anglès.
Novetats editorials i informàtiques de nyigui -nyogui
3. Diccionari normatiu valencià
http://www.avl.gva.es/inici.html
4. Víctor Pàmies estudia quins són els refranys catalans més usuals
http://www.refranysmesusuals.cat/
5. Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes
http://visca.com/apac/dites/
6. L'app de la setmana: Visca!-English Pronunciation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visca.cat

Informacions diverses
1. Actualitat del CNLT:
1.1 Sessió inicial 3: les hores, els dies,
el parc
1.2 El concurs lingüístic que fem per al
Club dels Tarraconins es renova i torna
a Tac 12
1.3 Nivell D> comença aquest
divendres
1.4 S'obre el període d'inscripció per a
les proves oficials de català
2. Cicle CINC> Frozen (15/02) i
Doraemon i el petit dinosaure
Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona
1.1 Avui, sessió inicial 4: «La feina i els oficis», a les 12 i a les 17
1.2 Presentacions vàries de parelles lingüístiques
1.3 Acte del Dia Internacional de la Llengua Materna: dv. 21
2. Final del cicle CINC: Pluja de mandonguilles, 2
3. L'App de la setmana: Sopa de lletres
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetmana/

CNL de Tarragona

¼ de píndola
4. L'app de la setmana: DrugTime
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetmanal
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 10 > Contestador automàtic sibil·lí (219)

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 11> Oient trucant a la ràdio (73)
Novetats editorials i informàtiques
4. El català, llengua materna digital: «10 raons per
utilitzar el català al món digital»
http://www20.gencat.cat//Llengcat/
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452 [26-02-14]

453 [05-03-14]

454 [12-03-14]

Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Sessió inicial núm. 5: el mercat i les botigues (a les 12 i a les 5)
1.2 Nou cicle de «Cinema en català i més a prop!»:
27/02> Els avantatges de ser un marginat (2012), Stephen Chbosky
1.3 Nova edició del VxL a SLC de Tarragona> necessitem voluntaris
2. El Termcat publica la Terminologia bàsica dels dispositius mòbils en línia i el díptic
Gestos tàctils en dispositius mòbils.
http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/551/
Novetats editorials i informàtiques
Informacions diverses
2. Junyent, Carme (coordinadora):
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere
1.1 Sessió inicial núm. 6: el menjar, el
des de la llengua catalana. Ed. Empúries,
bar i el restaurant (a les 12 i a les 5)
2013
1.2 Dt. 11: presentació del programa
del Voluntariat a la Biblioteca Pública
de Tarragona. 7 de la tarda

Informacions diverses
1. Actualitat del CNLT
1.1 Sessió inicial núm. 7: els serveis, la ciutat i els transports
1.2 Presentació del VxL a la Biblioteca Pública (11-03-14) tarda
1.3 Es preparen dues presentacions de parelles a Vilallonga del Camp i la Canonja
1.3 Vídeo-xerrada amb alumnes d'Oxford (10-03-14)
1.4 "Vine a cantar per Sant Jordi", assajos: dt., de 12 a 1 del migdia

Avui, visita!
4. Dinesh Giri, alumne nepalès de Bàsic 1, ens
presenta la seva llengua materna

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 12 > Una novel·la de misteri (281)
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-14 > Ultimant detalls per a la 2a vídeoxerrada Tarragona — Oxford, dilluns 10 de març
¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 13 > Que treballes a l'Ikea? (131)

2. Premis musicals
2.1 Nit dels Premis Enderrock > 13 de març
http://www.enderrock.cat
2.1 Disc català de l'any
http://disccataladelany.cat/

CNL de Tarragona
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455 [19-03-14]

456 [26-03-14]

1. Actualitat del CNL de Tarragona
1.1 Sessions incials, núm. 8 (última): La
salut i el lleure, avui, a les 12 i a les 5
1.2 Nou període de matrícula per als
cursos del 3r trimestre, al SLC de
Tarragona: del 21 al 28 de març .
Destacable: dos tallers
1.3 Dt. 25/03 > alumnes i VxL van al
programa de TV3 "El gran dictat"
2. Dia mundial de la poesia > 21 de
març
2.1 Vermut poètic
2.2 Concurs de poesia "Què llegeixes"
http://www.quellegeixes.cat/

Novetats editorials i informàtiques
3. Villalonga, J. C. i Breil, X.: Digital.cat. El
lèxic català de l'era digital. Col. «El català
portàtil», Barcanova, 2013
4. Veny, Joan (director): Petit atles
lingüístic del domini català, vol. 4. IEC,
2014

1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Estem en ple procés de matrícula
per al 3r trimestre
1.2 Ahir i avui, alumnes de Tarragona i
de Calafell, a «El gran dictat»
1.3 Alumnes de Calafell fan un vídeoxerrada amb els de Santiago de Xile
[25-03-14]
1.4 Dia mundial de la poesia >>> amb
les visitants
2. Cicle “Cinema en català i més a
prop”, dia 27, Resistència, d’Edward
Zwick, 2008

Avui, visita!
3. Zohra Ajrhrourh (marroquina, Bàsic 1) i Xuelin Wang (xinesa, Elemental 2)
Sobre Zohra i Xuelin:
3.1 Quan fa que vius a Catalunya?
3.2 Perquè has decidit aprendre català?
3.3 Quines paraules del català t'han sorprès o t'agraden...
Sobre la llengua de cadascuna:
3.4 Nom de la llengua (en català i en amazic / àrab / xinès mandarí)
3.5 Família lingüística
3.6 Alfabet
3.7 Països on es parla i estatus legal
3.8 Nombre de parlants
3.9 Lectura del poema “Tan sols la paraula viva” en català, amazic, àrab i xinès

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català] >>> Gerard Quintana
& Xarim Aresté: «Qüestió de temps», núm. 8 del
disc Tothom ho sap (Promoarts Music, 2014)
¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 14> Al telèfon (44)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Gerard
Quintana & Xarim Aresté: «La campana», núm.
9 del disc Tothom ho sap (Promoarts Music, 2014)
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457 [02-04-14]

458 [09-04-14]

459 [30-04-14]

1. Actualitat del CNL de Tarragona
1.1 Aquesta setmana han arrencat els 100 cursos del 3r trimestre
1.2 Nova presentació de parelles lingüistiques a SLC Tarragona: dj. 10 d'abril, 6
tarda
1.3 Convocat el XVI Premi a la NL de l'Alt Camp
2. Dies mundials perduts:
26/3 > Dia de la Llibertat dels Documents
http://www.softcatala.org/
3. L'App de la Setmana: Applica't
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetmana/
27/3 > Dia Mundial del Teatre. Què s'ha Novetats editorials i informàtiques
fet a Tarragona per això?
3. Llengua i Ús, núm. 53
1. Actualitat del CNLT
http://www.gencat.cat/llengua/liu/53/
1.1 Presentació de parelles
4. Butlletí del Cercle XXI, núm. 13: Raons
lingüistiques a Tarragona: dj. 10 d'abril
lingüístiques a favor d'un estat propi.
1.2 Per Setmana Santa, tenim tancat
http://www.cercle21.cat/ca/butlleti/13/index
1.3 Actes de Sant Jordi
.html
1.4 Els alumnes de Constantí, finalistes
al concurs de Contes del món
http://www.contesdelmon.org/ca/vota/ci
nque/semifinalistes.html
2. Neix la primera associació de
Comissaris de llengua
Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona
1.1 Sessions inicials de català, núm. 2: els llocs, la casa i l'entorn
1.2 Presentacions de parelles lingüístiques: dia 24/4 a La Canonja (23a edició, 4
parelles), dilluns 5/5> 4 edició a Vilallonga del Camp (3 anys, 10-12 parelles/any) [7
tarda, al Centre Recreatiu].
1.3 Oferta formativa d'estiu: la gran novetat dels Tallers
2. Concursos lingüístics
2.1 El grup d'alumnes de Constantí, és un dels guanyadors del concurs "Contes del
món" > http://www.contesdelmon.org
2.2 El CPNL posa en marxa el concurs "300 fets de llengua"

CNL de Tarragona

Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-15 > La primavera ja ha arribat a Oxford,
els alumnes fan els treballs i Manel toca a
Londres

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 16> 1/4P – 15> La sopa d'all (x3) (274,
275, 276)

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 17> De qui és el rellotge? (193)
Novetats editorials i informàtiques
3. Google Books ofereix el catàleg de
"Publicacions URV"
4. Acaba de néixer El Punt Avui Televisió
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460 [14-05-14]

461 [21-05-14]

1. Avui, 4a sessió inicial: La feina i els
oficis >12 i 17 h)
2. XVI Tàrraco Viva, 31è Saló del
Còmic > Xerrada "Roma als còmics",
dj. 15/05, 20 h, Antic Ajuntament

Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Sessió inicial núm. 5: El mercat i les
botigues (a les 12 i a les 17 h)
1.2 Nova Skype-xerrada d'alumnes de
Calafell, ara amb la Univ. de Roma
1.3 Presentacions de parelles
lingüistiques a Vila-seca, Constantí i
Alcover

CNL de Tarragona

Novetats editorials i informàtiques
4. El segon documental d'Alina Moser,
"Què ens passa, valencians?", ja estrenat i
disponible a
https://www.youtube.com/watch?
v=FelBIBYdtB8
5. L'App de la setmana: iQuiosc.cat
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

Novetats editorials i informàtiques
2. Nous vocabularis del Termcat:
— Terminologia del Manga
http://www.termcat.cat/docs/PDF/Manga/M
anga.html
— Vocabulari de la responsabilitat social
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/175/Presentacio/
— Lèxic de la crisi econòmica
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/177/Fitxes/
— Terminologia electoral bàsica
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_
Linia/179/Fitxes/
3. Marco, Francesc: Plataforma per la
llengua. 20 anys defensant el català. Ed.
Base, 2014
https://www.plataformallengua.cat/llibre20anys

Informacions diverses
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Brams: "Anem
tancant les portes a la por ", núm. 5, del disc
Anem tancat les portes a la por [Quimerarecords,
2014]
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-16 > Cuina i identitat nacional, voluntariat
lingüístic internacional
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Brams: "La
clau de volta", núm. 9, del disc Anem tancat les
portes a la por [Quimerarecords, 2014]
Avui, visita!
4. Francesc Marco (Tarragona, 1989), historiador i
membre de l'executiva de la Plataforma per la
llengua
4.1. Com arribes a la Plataforma per la llengua?
4.2. Com fas el llibre dels 20 anys?
4.3. ...
4.4 Parlem de l'InformeCAT 2014...
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462 [28-05-14]

463 [04-06-14]

Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
— Sessió inicial de català, núm. 6: El
menjar, el bar i el restaurant. A les 12 i
a les 5 de la tarda.
— Lliurament del XVI Premi a la NL a
l'Alt Camp, a l'empresa Handycat. 31
de maig, Nit de Premis de Valls
— Calendari de final de curs i
celebració dels 25 anys del CPNL.
2. Cinema en català: Codi font (dj. 29,
20 h, Cultura) i estrena mundial de Bola
de Drac Z: la batalla dels déus (30 i
31/05 i 1/06, Ocine Les Gavarres)

Novetats editorials i informàtiques
3. L'app de la setmana: Pica lletres
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/
5. Base de dades de premsa sobre llengua
catalana
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengca
t/

Informacions diverses
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
1.1 Penúltima sessió inicial (núm. 7):
Els serveis, la ciutat i els transports. A
les 12 i a les 5 de la tarda.
2. El CPNL i la CCC engeguen la
campanya «Al vostre servei» per
millorar l'atenció al públic als
supermercats
http://www.confecom.cat/

Novetats editorials i informàtiques
3. Plataforma per la llengua estrena el web
«El mapa de les llengües".
http://mapadelesllengues.cat/
4. Ja es pot consultar el primer vocabulari
casteller català-anglès.
http://www.slideshare.net/icenuurv/castells
-a-lescola-catal-angls

CNL de Tarragona

[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> La Iaia: "On és el
meu cap?", núm. 5, del disc On és la màgia
[Música Global, 2014]
http://laiaia.bandcamp.com/album/on-s-la-m-gia
Cultura de carrer — Espai Jove La Palmera >
gran cartell de grupsa catalanocantants!
¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 18 > Piulada al tuiter (199)
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> La Iaia: "L'ós",
núm. 6, del disc On és la màgia [Música Global,
2014]
http://laiaia.bandcamp.com/album/on-s-la-m-gia

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 19> Menys és més? (241)
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464 [11-06-14]

465 [18-06-14]

Informacions diverses
1. Actualitat del CNLT (tot molt breu!!):
1.1 Sessió inicial 8 (i última): La salut i
el lleure. a les 12 a les 17 h
1.2 Estem d'exàmens
1.3 La nova web dels 25 del CPNL
http://25anys.cpnl.cat/el_cpnl.html

Novetats editorials i informàtiques
2. Receptari El català als fogons.
Plataforma per la llengua.
https://www.plataformallengua.cat/estudis/interior/105
3. L'app de la setmana: Ruta 1714
http://www.gencat.cat/llengua/appdelasetm
ana/

Tanquem cursos, campanyes i programa
1. Actualitat del CNL de Tarragona:
— Cloenda dels cursos i celebració del 25è aniversari del CNLT i del CPNL
— Matrícula dels cursos d'estiu
2. La Plataforma la campanya de l'etiquetatge amb 40.000 llaunes de Coca-cola
https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/129
3. S'acaba la campanya dels "Refranys més usuals de la llengua catalana"
http://www.refranysmesusuals.cat
http://vpamies.dites.cat/2010/03/top-ten-dels-refranys-catalans.html
4. Vidal, Pau: 100 insults imprescindibles. Cossetània, 2014
http://www.cossetania.com/
5. Lectures d'estiu: Col·lecció «De 100 en 100 », de Cossetània edicions

Tardor

CNL de Tarragona

Hivern

Estiu

¼ de píndola
Concurs de salut verbal, per curar el
catanyolisme, segons Pau Vidal
1/4P – 20> Dubte a la botiga de galindaines (75) +
Programa televisiu sobre cuina (76)
Tu a Oxford i jo a Tarragona... Ràdio
Sintonia> Schwarz: "Arty Party", del disc Arty
Party (Astro, 2003)
TOTR-17 > Comiat amb romesco
[Per obrir el 1/4 de català]>>>>> Estanislau
Verdet: "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 [2006]
[Per tancar el 1/4 de català]>>>>> Quico Pi de la
Serra: "Blasfemari", núm. 10, del disc Pijama de
saliva [1982 - Picap, 2007]

Primavera
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