
ESPAIS PER PRACTICAR EL CATALÀ  
Benvolgut alumne, benvolguda alumna, 

Fa poc has començat un curs al Centre de Normalització Lingüística, que segur que et servirà per millorar 
el teu nivell de català. Com en qualsevol llengua, però, la pràctica oral és importantíssima perquè acabis 
dominant el català. 

És per això que et volem presentar una sèrie de recursos, la majoria gratuïts, perquè parlis força en 
català i posis en pràctica en contextos reals tot allò que vagis aprenent a la classe. 

Te’n fem arribar un resum i t’animem a aprofitar-los al màxim. Si necessites més informació consulta les 
cartelleres del CNL, la pàgina web (www.cpnl.cat/reus) o fes-te seguidor/a del nostre compte de Twitter 
@CNLReus o de Facebook CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura. 

Cordialment, 

L’equip del CNL de l’Àrea de Reus 

 
1. Voluntariat per la llengua* 

Et poden buscar una parella lingüística que parli i faci activitats amb tu una hora a la setmana durant 
deu setmanes. 

2. Activitats culturals i de coneixement de l’entorn 

Organitzem al llarg de l’any visites guiades a exposicions, rutes per la ciutat, celebracions literàries, 
excursions a la muntanya, trobades del programa “Quedem?”* d’Òmnium Cultural... 

3. Pràctiques lingüístiques en establiments col·laboradors 

Pots anar a comprar o a informar-te en els més de 270 establiments que són col·laboradors del 
programa Voluntariat per la llengua, on t’atendran en català. Si et segellen el carnet que et donarem 
entraràs en un sorteig d’un curs de català gratuït per a la propera tardor. 

4. Club de lectura fàcil * 

Organitzat per Òmnium Baix Camp s’adreça a persones adultes que s’inicien en el coneixement de la 
llengua catalana i a aquelles que ja la parlen i volen millorar-la. Les sessions es fan els dimecres, de 20 a 
21h. També se’n fan a les biblioteques de Cambrils i de l’Hospitalet de l’Infant.  

I si hi vols anar amb nens o nenes: 

5. Contacontes 

A càrrec de la Judit Robert, escriptora de contes infantils i voluntària del programa Voluntariat per la 
llengua, es farà el dissabte 24 de maig a les 12 a la seu del CNL a Reus. 

6. El Casalet * 

Al casal Despertaferro, espai de joc lliure i compartit, música i tertúlia per a famílies amb infants cada 
divendres de 17.30 a 20.30 h. 

*Les activitats marcades amb l’asterisc estan obertes a tothom, també a persones que no són alumnes 

del CNL, per tant en podeu fer difusió entre els vostres coneguts. 
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