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Xalar significa divertir-se 
Això és el que faràs als cursos del Centre de 
Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus: 

aprendre català i xalar!

Aquesta tardor, com a complement als cursos 
de català, organitzem de forma excepcional un 

programa d’activitats culturals i de coneixement 
de l’entorn, totes gratuïtes, per afavorir l’ús del 

català fora de l’aula. 

Et recomanem que t’inscriguis almenys a una 
d’aquestes activitats per complementar el teu 

aprenentatge. De ben segur que xalaràs!

Inscripcions gratuïtes a
http://breu.cpnl.cat/lrt
Totes les activitats tenen places limitades. 
En cas que la demanda superi el nombre 
de places, el CNL farà una selecció de les 
persones participants tenint en compte 
l'objectiu de l’activitat.

Segueix-nos a

  @CNLReus

  @cnlreus

   @CNLReus



Destinataris: alumnes de tots els 
nivells i voluntaris/àries per la llengua.

Data i hora: dissabte 3 de desembre, 
de 19 a 22 h aproximadament.

Lloc: Teatre Bartrina (pl. del Teatre, 1, 
Reus).

Destinataris: alumnes del B2 a l’E3 i també 
els seus fills/es majors de 14 anys.

Data i hora: dissabte 26 de novembre a les 
11 h.

Lloc: Gaudí Centre (pl. del Mercadal, 3, 

Coral Canta amb el cor  

Destinataris: homes de qualsevol nivell, i 
dones del B2 a l’E3 i aprenentes del 
Voluntariat per la llengua.

Calendari: octubre-juny 

Horari: divendres de 19.30 a 21 h.

Lloc: Centre de Lectura (c. Major, 15, 
Reus)

Tallers

Activitats
Culturals 

A càrrec de Marc Guerris
La coral té com a objectiu practicar i 
millorar l'expressió en llengua catalana a 
partir del treball de cant coral i de la 
relació personal entre els seus membres. 

Taller de teatre 

Destinataris: alumnes del B2 a l’I1. Hi haurà 
alguna plaça reservada per a voluntaris/àries 
per la llengua.

Calendari: 14 d’octubre-2 de desembre.

Horari: divendres de 9.30 a 10.45 h.

Lloc: Centre de Normalització Lingüística de 
l’Àrea de Reus (c. de l’Àliga de Reus, 1, Reus).

A través del joc i el divertiment, es treballarà 
l’entrenament actoral, l’activació ment-cos-veu, 
la desinhibició, l’expressió corporal, l’obertura 
emocional, la improvisació, la dramatització... I 
potser fins i tot es farà una representació final.

Taller de cuina  

Destinataris: alumnes del B2 a 
l’E3. Hi haurà alguna plaça 
reservada per a voluntaris/àries 
per la llengua.

Calendari: dijous 20 i 27 d’octubre 
i 3 de novembre.

Horari: de 19.30 a 21.30 h.

Lloc: Centre Cívic Llevant (pl. dels 
Horts dels Canonges, 1, Reus). 

A càrrec de Mariona Quadrada
Taller de receptes de la cuina 
catalana i la cuina del Mediterrani.

Taller de rap

Destinataris: alumnes del B1 a l’E3 i usuaris de la 
Biblioteca Pere Anguera.

Calendari: dimecres 2, 9 i 16 de novembre. 

Horari: de 18 a 20 h. 

Lloc: sala polivalent de la Biblioteca Pere Anguera 
(c. de Joan Salvat Papasseit, 14, Reus).

A càrrec de Joël Prieto (Fetitxe 13) 
Taller per aprendre les principals tècniques per rapejar, 
aprofundir en l'escriptura de diferents tipus d'estrofes i 
ritmes, i descobrir com vincular la poesia i la música. 
L'objectiu final és escriure una cançó i gravar-la amb 
l'estudi mòbil.

Allò que diuen els contes

Destinataris: obert a tothom, 
especialment a alumnes de l’Ep!, l’Inicial 
i els cursos de nivell bàsic amb fills/es.

Data i hora: dissabte 15 d’octubre a les 
11 h.

Lloc: jardí del Mas Vilanova, seu del 
Centre de Normalització de l’Àrea de 
Reus (c. de l’Àliga de Reus, 1, Reus).

A càrrec d’Agustí Farré
Espectacle infantil en què s’explicarà 
una història per, després, parlar-ne.

Visita guiada al Parc Samà

Destinataris: alumnes de tots els nivells i 
voluntaris/àries per la llengua.

Data i hora: dissabte 22 d’octubre, de 
10.45 h a 13 h aproximadament.

Lloc: Parc Samà (crta. de Vinyols, s/n, 
Cambrils)

El Parc Samà és l’antiga residència del 
marquès de Marianao. És a la carretera 
de Vinyols, a 10 km de Reus i a 6 km de 
Cambrils. En les 14 hectàrees de parc, hi 
ha un palau, un llac, ponts, una torre i 
diversos animals.
La visita inclou una degustació de vermut 
i oli.

Visita a Siurana (Priorat) 

Destinataris: alumnes de tots els 
nivells i voluntaris/àries per la llengua.

Data i hora: dissabte 5 de novembre, 
de 9 a 14 h aproximadament.

Visita dinamitzada per aprendre a 
llegir i valorar el paisatge, descobrir 
com era la vida dels sarraïns a l’últim 
reducte d’al-Àndalus a Catalunya, 
comprendre com es van formar 
aquestes muntanyes espectaculars, 
conèixer els missatges publicitaris 
que impactaven la població de 
Siurana a l’edat mitjana… I tot a 
través de les històries de la història.
Hi haurà un autobús per anar fins a 
Siurana. Alerta! La carretera té 
revolts.

Cinefòrum al cinema Rambla
de l’Art de Cambrils

Destinataris: alumnes de tots els nivells 

Data i hora: divendres 11 de novembre a les 
9.30 h.

Lloc: cinema Rambla de l’Art (rambla de 
Jaume I, 35, Cambrils).

Projecció de la comèdia francesa Un 
embolic inesperat i, després, cinefòrum.

Visita teatralitzada 
a l’Institut Pere Mata
El pavelló dels distingits de l’Institut Pere Mata 
és una de les joies del modernisme de Reus.
La visita inclou un vermut. L'autobús urbà L30 
arriba fins a l’Institut Pere Mata.També s’hi pot 
anar en cotxe privat o a peu pel passeig de la 
Boca de la Mina.

Destinataris: alumnes de tots els nivells i 
voluntaris/àries per la llengua.

Data i hora: divendres 18 de novembre, a 
les 11.30 h.

Lloc: Institut Pere Mata (ctra. de l’Institut 
Pere Mata, s/n, Reus).

Teatre en parella 
En aquesta activitat coneixeràs algú 
amb qui parlar en català i aniràs a 
veure una obra de teatre. A les 19 h 
presentarem les parelles i a les 20 h 
podreu assistir junts a la representació 
de La Roser al Teatre Bartrina.
La Roser ens parla d’ella, de la seva 
família i de com viu els esdeveniments 
que passen al Reus del segle XIX, 
primer des de darrere de l'aparador de 
la botiga familiar i, més tard, com a 
mare i treballadora d'una fàbrica tèxtil.

Joc d’escapada (escape room)
al Gaudí Centre
Takeshi Nazo, un japonès apassionat de l'obra 
de Gaudí, va deixar un tresor en algun indret 
del Gaudí Centre.
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