
falca
El programa Voluntariat per la llengua, impulsat per la Direcció General 
de Política Lingüística i gestionat pel Consorci per a la Normalització Lin-
güística arreu de Catalunya, arriba aquest 2015 a les 100.000 parelles 
lingüístiques formades des de la seva posada en funcionament l’any 2003.

Per celebrar-ho, s’ha convidat una representació dels voluntaris i apre-
nents, entitats i establiments col·laboradors de tots els CNL a assistir 
al musical Molt soroll per no res, dirigit per Àngel Llàcer, al Teatre Na-
cional de Catalunya. 

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa que té per objectiu la pràc-
tica del català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un 
aprenent, que en té coneixements bàsics i vol millorar el seu català oral. 

Les parelles es troben una hora a la setmana a l'hora i el lloc que conve-
nen. De manera complementària poden participar en activitats culturals i 
de coneixement del territori que s'organitzen per al col·lectiu.
 
Recentment s’ha posat en marxa la prova pilot de la modalitat virtual 
del VxL que permetrà ampliar el programa arreu del món.
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La Falca es distribueix conjuntament amb:

Cinc Cèntims de Riudecanyes, El Pont Alt de la Selva del 
Camp, El Replà de Vinyols i els Arcs, Informatiu d’Alforja, 
Informatiu d’Almoster, Informets dels Guiamets, L’Aixada 
de Pradell de la Teixeta, Lo Collet de Colldejou, Lo Pedrís 
de Vilaplana i Revista Cambrils.

I en format electrònic a: www.cpnl.cat/reus
  www.reusdigital.cat
  www.revistacambrils.cat
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C2 a distància
al gener
Ja estan obertes les preinscripci-
ons per al curs de nivell superior 
a distància que organitza el CNL 
de gener a juliol. Més informació a 
www.cpnl.cat/reus

“Un gest per la 
llengua”
El CNL participa en la difusió 
d’unes capsetes creades per la 
DG de Política Lingüística per fer 
conèixer la realitat de la llengua 
catalana a personalitats estrange-
res que intervenen en actes pú-
blics en la seva visita professional 
a Catalunya. Inclouen un petit re-
productor en forma de pin de sola-
pa amb informació sobre la llengua 
i frases de cortesia en català per-
què els receptors les puguin usar 
en començar o cloure les seves 
actuacions o conferències.

Sis-cents jocs en 
català. Juguem-hi?

Microdonació
o micromecenatge?

Diccionari de circ

Google Drive: trans-
cripció de veu a text

C2 a distància
al gener

"Un gest per la 
llengua"

CINC a Falset
i Reus

"Agafa el micro.cat"

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

"

"

CINC a Falset
i a Reus
El Cicle de Cinema Infantil en Ca-
talà de tardor ha gaudit d’una gran 
acceptació de públic a la capital 
del Priorat. Per a l‘hivern es prepa-
ra un nou cicle tant a Reus com a 
Falset. Estigueu atents a la progra-
mació i calendari que publicarem 
al nostre web i a les xarxes socials.

Topònims
del Priorat
i el Baix Camp
A petició de l’Oficina d’Onomàsti-
ca de l’Institut d’Estudis Catalans, el 
CNL ha recollit dades de diversos 
informants sobre alguns topònims 
dubtosos (de Mont-roig del Camp, 
la Torre de Fontaubella i Porrera) 
per a l’actualització del Nomenclà-
tor oficial de toponímia major de 
Catalunya.

Enric i Robert (Catalunya)

n	Preinscripció oberta 
per al nivell superior (C2) a distància

n	Taller de conversa i nous cursos a 
Reus, Cambrils, Falset i l'Hospitalet
de l'Infant

n Inscripcions al gener

Revistes
en català
"T'agradarà llegir en català" és el 
nou projecte de l'APPEC i el Depar-
tament de Cultura per incrementar 
el consum cultural en català. Amb 
aquest objectiu s’enviaran 9.000 re-
vistes en llengua catalana a les sales 
d’espera de 300 centres mèdics pri-
vats de 96 poblacions de tot Cata-
lunya, perquè les posin a disposició 
dels usuaris, se’n visibilitzi l’oferta i 
se’n promogui la demanda.

“Agafa el micro.cat”
El Departament de Cultura ofereix 
en línia vint videoclips de temes de 
gran èxit per poder fer karaoke en 
català. Inclou títols com "Llença't", 
"Al mar", "Bon dia", "Boig per 
tu" o "La flama". La iniciativa l’ha 
desenvolupat el Grup Enderrock i 
pretén ampliar l’oferta de contin-
guts en català en espais de lleure 
i oci.
www.gencat.cat/llengua/agafaelmicro

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

Cent mil parelles!

full d’anuncis      de la llengua catalana

CNL DE L’ÀREA DE REUS 
MIQUEL VENTURA
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reus@cpnl.cat
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Cambrils
cambrils@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

aclarim-ho

També pots adreçar-te 
als nostres serveis

gencat.cat/optimot

cpnl.cat/pub/reus/recursos

especial

recursos

Nous establiments

A Reus

Capsa Gaudí

De l'associació Excèntrics Reus:

Cal Sendra Aliments
Centre d'Estètica Cuc
Centre d'Estètica Nail Center
Centre Rius Psicologia i Logopèdia
Farmàcia Freixas
Fresh Fruits
Llibreria Catòlica
Safareig
Viatges Mestres

Noves entitats
A Reus

Ràdio Ciutat de Reus

A Riudoms

Centre d'Estudis Riudomencs
Arnau de Palomar

A l'Hospitalet de l'Infant

Centre d'Estudis
de l'Hospitalet de l'Infant

Parelles formades 
Octubre-novembre: 80

A Reus (43), Cambrils (24),
l'Hospitalet de l'Infant (6),
Mont-roig del Camp (4),
Falset, la Selva del Camp
i Montbrió del Camp.

Pròxima 
presentació
de parelles
Riudoms: Escola Cavaller Arnau

El mot mil·lennista fa referència als membres de l’anomenada "generació 
Y" (les persones nascudes entre el 1980 i el 2000, als països occidentals), 
que es caracteritza per haver estat la primera que ha fet un ús assidu de 
les tecnologies de la informació i de la comunicació des de la infantesa. 
Mil·lennista deriva de mil·lenni; per això, a més de la ela geminada cal 
fixar-se en l’ús de la ena doble, que també trobem en mots com ara bien-
ni, trienni, quinquenni, etc. 

Parlant de períodes temporals, convé aclarir la diferència entre
bimensual (que s'esdevé dos cops al mes) i bimestral (que s’esdevé 
cada dos mesos). De la mateixa manera, tenim bianual (dues vegades a 
l’any) i biennal (cada dos anys).

Trobareu més informació a: www.termcat.cat i a http://optimot.gencat.cat/

www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/165

Obra en línia que presenta una selecció de més de cinc-cents termes 
d'un projecte més ampli sobre la terminologia del circ, en curs d'elabora-
ció. Inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en 
castellà, francès, anglès i, en algun cas, italià i alemany, i, si escau, notes 
complementàries. Algunes fitxes també tenen il·lustracions.

Diccionari de circ

La publicació en línia de la DGPL que convida a practicar i aprendre 
la llengua catalana per parelles, alhora que fomenta l’hàbit lector, 
ha afegit onze noves activitats, que se sumen a les quaranta que 
ja s’utilitzen. Són accessibles a www.gencat.cat/llengua/llegirper-
parlar. 

Novetats a Llegir per parlar, llegir per aprendre 

Google ha incorporat el dictat per veu al pro-
cessador de textos de Google Drive. Aquesta 
nova funcionalitat, disponible també en cata-
là, permet als usuaris obtenir un text escrit 
sense haver d'utilitzar el teclat.

www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/204

Conté una vuitantena de termes amb la denominació i la definició en ca-
talà, els equivalents en castellà, anglès i francès i, en alguns casos, aclari-
ments conceptuals o 
notes d’exemple. 

El projecte és obert i dinàmic; per tant, es pot enriquir amb noves propos-
tes i incorporacions.

Sis-cents jocs en català. 

Avui dia gran quantitat de productes culturals, empresarials i socials troben un 
finançament col·lectiu, per mitjà d’aportacions econòmiques indivi-
duals, a través d’una plataforma web. És el que coneixem amb la paraula 
anglesa crowdfunding. Afinant més, si els qui fan l’aportació no reben cap 
contraprestació parlem de microdonació o finançament col·lectiu de 
donació. En canvi, si reben una petita recompensa parlarem de micro-
mecenatge o finançament col·lectiu amb recompensa. 

Terminologia dels estils musicals

El catàleg de jocs i joguets co-
mercials en català arriba ja als 
sis-cents productes. N'hi ha 
de tota classe i per a totes les 
edats. 

L'usuari interessat té la infor-
mació completa a cpnl.cat/
jocs/reus. Hi trobarà un cerca-

dor per nom del joc, per edat, per tipus de joc... En el cas del 
Baix Camp i el Priorat es pot saber, a més, en quina botiga o 
botigues es pot trobar cada un dels jocs, segons la informació 
que ens faciliten els disset establiments col·laboradors.

Com a novetat, i amb el suport del pas-
seig comercial El Pallol, enguany a Reus 
la campanya "I tu, jugues en català?" in-
clou un Taller de Scrabble dinamitzat per 
membres de la Federació Internacional de 
Scrabble en Català.

Ah!, si voleu escriure la carta als reis, la 
trobareu també a cpnl.cat/jocs/reus

Google Drive: transcripció de veu a text 

Microdonació o micromecenatge?

Mil·lennista

Juguem-hi?

Has de resoldre

dubtes

lingüístics?

Necessites

revisar un text o

vols conèixer de

quins recursos

disposes?
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