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breus La Falca en paper es distribueix conjuntament amb: 

El Pont Alt, de la Selva del Camp; El Replà, de Vinyols i els 
Arcs; Informatiu d’Almoster; La Borja, de les Borges del 
Camp; La Crifolla, de l’Aleixar; L’Aixada, de Pradell de la 
Teixeta; Lo Collet, de Colldejou; Lo Pedrís, de Vilaplana; 
Maspujols.cat,  i Revista Cambrils. 

   
I en format electrònic:  www.reusdigital.cat 
   www.revistacambrils.cat 
   www.cpnl.cat/reus 

Seguiu l’actualitat del CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura a @CNLReus 

Set cursos       
del SOC 
 

Un any més, fruit de la 
col·laboració entre el Servei     
d’Ocupació de Catalunya i el Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística, el CNL organitza a Cam-
brils i a Reus cursos de català 
inicials i bàsics intensius, adre-
çats a persones aturades amb 
pocs o nuls coneixements de ca-
talà derivades per l’Oficina de 
Treball de la Generalitat. 

 

Sessions,  
tallers... 
 

 
El Servei Comarcal de Català del 
Priorat va organitzar una sessió 
sobre l’Optimot i altres eines lin-
güístiques a Internet i al mòbil 
per escriure bé en català adreça-
da a comerciants i personal de 
l'Ajuntament de Falset. Al novem-
bre s’organitzava a Reus el taller 
Doblem en català?, en què alum-

nat, participants del VxL i perso-
nes interessades en el doblatge 
van posar veu a personatges de 
films i documentals. Finalment 
s’ha impartit a Reus un curs de 
conversa telefònica de vuit hores 
de durada, per a persones que 
parlen poc o gairebé gens en 
català. 

 
El CINC torna 
a Reus, Cambrils 
i Falset 
 
En el marc del Cicle de Cinema 
Infantil en Català (CINC), el mes 
d’octubre es van projectar les 
primeres pel·lícules del cicle a 
Reus, Cambrils i Falset. En-
guany s’han programat cinc títols 
al Reus Palace, set a Rambla de 
l’Art de Cambrils i quatre al tea-
tre L’Artesana de Falset. Fins 
ara han passat per les sales 
d’aquests tres cinemes prop de 
2.000 persones. Arran de l’èxit 
assolit, al febrer es projectaran 
més pel·lícules. 

Amb el comerç 
del Baix Camp 
 

El CNL ha renovat el conveni 
amb la Unió de Botiguers de 
Cambrils i properament el signa-
rà amb l’Associació de Restaura-
ció i Hoteleria de l’Hospitalet de 
l’Infant i la Vall de Llors. Els co-
merços associats es beneficiaran 
del servei de revisió de textos 
breus totalment gratuït i del torn 
preferent en la matrícula als cur-
sos de català. També podran afe-
gir-se a la xarxa d’establiments 
del Voluntariat per la llengua.  

 
PuntCAT  
i comerç local 
 
La Fundació Punt CAT s’ofereix 
als comerços petits per disse-
nyar-los un web en català a fi que 
tinguin més presència al món di-
gital i puguin ampliar el seu mer-
cat. El projecte, que va començar 
a Girona, podria estendre’s en 
l’àmbit territorial del CNL Reus. 

full d’anuncis       de la llengua catalana 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ  
LINGÜÍSTICA DE L’ÀREA DE REUS 
MIQUEL VENTURA 
 
 
Servei Local de Català de Reus 
reus@cpnl.cat 
Servei Comarcal de Català del Baix Camp 
baixcamp@cpnl.cat 
Carrer de l’Àliga de Reus, 1 
43205 Reus 
Tel. 977 12 88 61 
 
Servei Local de Català de Cambrils 
cambrils@cpnl.cat 
Av. de l’Horta de Santa Maria, 20 
(Ateneu Juvenil) 
43850 Cambrils 
Tel. 977 79 26 88 
 
Servei Comarcal de Català del Priorat 
priorat@cpnl.cat 
Plaça de la Quartera, 1 
43730 Falset 
Tel. 977 83 19 83 
 
 
DL T-501-02 Tirada: 7.483 exemplars 

 A Reus, cursos presencials de gener a març: 

 Inscripcions: 14, 15 i 16 de desembre  

 (Pròxim període de cursos: març-maig) 

 

 Al febrer, inscripcions per a nous cursos: 

 Cursos en línia  (Parla.cat) 

 Cursos presencials a Falset, 

             Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant  
 

 Més informació als serveis del CNL 
 i a www.cpnl.cat/reus 

(!) 

PuntCAT                

i comerç local 

CNL DE L’ÀREA DE REUS 
MIQUEL VENTURA 

Un any més el Centre de Normalització Lingüística promou els jocs en ca-
talà. Al web cpnl.cat/jocs-reus hi trobareu tota la informació: catàleg de 
jocs, aplicació per al mòbil... i les bases d’un concurs a les xarxes socials 
amb grans premis!  

El CINC torna a 

Reus, Cambrils i 

Falset  



aclarim-ho 

recursos 

especial Nous establiments 

adherits 

Noves entitats 

A Reus 
Estanc Reus 1 

L’Institut d’Estudis Catalans ha aprovat recentment una nova versió de 
l’Ortografia catalana.* Un dels canvis** més significatius ha estat la re-
ducció de la llista de mots amb accent diacrític, que ara són només 
aquests quinze:*** 

Diacrítics:                  
quinze són quinze 

Llull a l’aula 

Amb motiu dels set-cents anys 
de la mort de Ramon Llull, el 
CNL ha difós el programa de 
l’Any Llull a Reus i ha preparat  
activitats didàctiques a l’aula a 
fi que l'alumnat s'aproximés al 
coneixement de l’autor i en va-
lorés la importància. 

Aquest treball s’ha materialitzat, 
a Reus, en la construcció d'una 
auca amb referències de les 
principals dades de la vida i 
obra de Llull. 

Aquí al costat en veieu tres vi-
nyetes d’exemple, amb els ro-
dolins fets a classe (els dibui-
xos són de Jaume Gubianas, 
extrets de L’auca de Ramon 
Llull editada per l’Ajuntament 
de Manacor). Podeu trobar la 
nostra auca completa a                 
http://bit.ly/2fZ2dZ7. 

L’alumnat dels cursos de l’Hos-
pitalet, Falset i Cambrils també 
han treballat la biografia de Ra-
mon Llull i n’han llegit frag-
ments, com un conte del Llibre 
de les bèsties, entre altres. 

bé  Em sembla bé. El bé comú. 

déu  Els déus grecs. Creuen en Déu. 

és  Ell és metge. 

mà Es donen la mà. 

més En volen més. 

món  La fi del món. 

pèl Un pèl de la barba. No té pèls a la 

llengua. 

sé No ho sé. 

sí És clar que sí. 

sòl Un sòl fèrtil. Sòls arenosos. 

són Elles són tres. 

té Té molta sort. 

ús Fes ús del teu dret. 

vós El tractàvem de vós. 

què Ja em diràs el què. Què dius? El llibre de què parles. 

*L’Ortografia ja es pot consultar al web de l’Institut: www.iec.cat/llengua/recursos.asp 

**La implantació dels canvis plantejats per la nova normativa ortogràfica es farà al llarg 

d’un període de quatre anys, a fi que es vagin coneixent i integrant progressivament. 

  ***També s’escriu accent diacrític en el plural d’aquests mots si coincideix gràficament 

amb el dels mots sense accent diacrític (béns, pèls, sòls; però mans, mons). 

No s’aplica l’accent diacrític en els compostos i derivats d’aquests mots: adeu,  

rodamon, repel, entresol. Però sí en aquells que s’escriuen amb guionet: pèl-roig. 

Finalment, s’admet l’ús discrecional de l’accent diacrític en mots homògrafs no recollits 

en el quadre, en casos com ara expressions puntuals o enunciats aïllats (tals com titu-

lars, etiquetes, etc.), en què és possible més d’una interpretació.  

Excepcionalment, en els topònims es podrà mantenir l’accent diacrític: Cóll, Jóc, Móra, etc. 

Web de la Direcció General de Política Lingüística que conté un centenar 
de dictats, classificats en 4 nivells (Elemental, Intermedi, Suficiència i 
Superior) que es poden consultar, escriure i corregir de manera interacti-
va en ordinadors, mòbils i tauletes, a més de poder descarregar-ne l’àu-
dio i el text. Una bona eina per millorar la competència lingüística. 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_                      
catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/ 

És un recull del Termcat que comprèn 42 fitxes de-
dicades als ceps, els raïms i els vins de les denomi-
nacions d’origen catalanes i 4 fitxes que tracten 
qüestions lingüístiques lligades a la terminologia 
específica. Les fitxes inclouen un total de 69 termes 
catalans amb definicions i les equivalències en di-
verses llengües.  

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219/Fitxes/ 

Quiosc de revistes i premsa digital en català.  202 capçaleres i  15.000 
edicions per llegir des del mòbil, la tauleta o l’ordinador. Un servei de 
l’APPEC (Associació de Publicacions Periòdiques en Català). 

RACO és un repertori cooperatiu 
des del qual es poden consultar, en 
accés obert, els articles complets de 
revistes científiques, culturals i eru-
dites editades a Catalunya.  

A la Selva del Camp 

La Botiga de la Selva 

Bar Vi Novell 

El Cairat 

Electrodomèstics Marino 

Farmàcia Carme Cortiella  

Fotozoom 

Gelateria de Falset 

Home de Fang 

Instal·lacions Jaume Martí 

Jacqueline 

Joan Coll Olivé, SL 

Joieria Rellotgeria Manel Vidal 

Kabbalah Cafè 

Lotus Priorat 

Omm Zenter 

Travel Priorat 

A Falset 

A Cambrils 

Joventut Cambrils 

I nous avantatges! 
Orfeó Català-Palau de la Música  

2x1 en visites guiades i alguns 
concerts 

Camp Nou Experience         

(Tour & Museu)  

Descompte del 25% (fins al 31 
de desembre!) 

gencat.cat/optimot 

Has de resoldre 

dubtes 

lingüístics? 

cpnl.cat/pub/reus/recursos 

També pots adreçar-te 

als nostres serveis 

Reus 

reus@cpnl.cat 

977 12 88 61 

  

Cambrils 

cambriils@cpnl.cat 

977 79 26 88 

  

Altres localitats del Baix Camp 

baixcamp@cpnl.cat 

977 12 88 61 

  

Priorat 

priorat@cpnl.cat 

977 83 19 83 

Necessites 

revisar un text o 

vols conèixer de 

quins recursos 

disposes? 

http://www.cpnl.cat/pub/reus/recursos


aclarim-ho 
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adherits 

Noves entitats 
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l’Ortografia catalana.* Un dels canvis** més significatius ha estat la re-
ducció de la llista de mots amb accent diacrític, que ara són només 
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fi que l'alumnat s'aproximés al 
coneixement de l’autor i en va-
lorés la importància. 

Aquest treball s’ha materialitzat, 
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nyetes d’exemple, amb els ro-
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xos són de Jaume Gubianas, 
extrets de L’auca de Ramon 
Llull editada per l’Ajuntament 
de Manacor). Podeu trobar la 
nostra auca completa a                 
http://bit.ly/2fZ2dZ7. 

L’alumnat dels cursos de l’Hos-
pitalet, Falset i Cambrils també 
han treballat la biografia de Ra-
mon Llull i n’han llegit frag-
ments, com un conte del Llibre 
de les bèsties, entre altres. 
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talà derivades per l’Oficina de 
Treball de la Generalitat. 

 

Sessions,  
tallers... 
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güístiques a Internet i al mòbil 
per escriure bé en català adreça-
da a comerciants i personal de 
l'Ajuntament de Falset. Al novem-
bre s’organitzava a Reus el taller 
Doblem en català?, en què alum-
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films i documentals. Finalment 
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català. 

 
El CINC torna 
a Reus, Cambrils 
i Falset 
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El CNL ha renovat el conveni 
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gital i puguin ampliar el seu mer-
cat. El projecte, que va començar 
a Girona, podria estendre’s en 
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