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COM S’ANOMENA... ?    

 
El nombre π? Ja fa uns quants anys que es proposa dedicar el dia 14 de març a 

la constant matemàtica més famosa: nombre π. I 
aquest mateix dia s’inaugura al Tinglado 1 del Moll 
de Costa l’exposició ‘Experiències matemàtiques’ 
del Museu de Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA), amb una activitat prèvia al mateix espai 
“Pi-Xerrada”, a càrrec de membres del MMACA. 

Aquesta constant matemàtica es refereix al nombre irracional transcendent que 
expressa la raó constant entre la longitud i el diàmetre d’una circumferència. El 
valor del nombre π és 3,141592… i sovint s’aproxima a 3,1416. El 
símbol π correspon a la lletra inicial dels mots grecs περίμετρον (‘perímetre’) 
i περιφέρεια (‘perifèria’). 
 
Des del punt de vista de la forma, es recomana que, sempre que les condicions 
tècniques ho permetin, es faci servir el símbol corresponent a la lletra grega 
minúscula (π, nombre π). Si no és possible, es pot recórrer a la denominació de 
la lletra (pi, nombre pi). A més, cal recordar que el signe habitual per a separar 
els decimals dels enters en l’àmbit romànic (no només en català) és la coma, i no 
pas el punt (que es fa servir en l’àmbit anglosaxó). Així, escrivim 3,1416, i no pas 
*3.1416.  
 

 
NOTÍCIES     

 
Sant Jordi de tots. Si us agrada la lectura i voleu 
col·laborar en acostar Sant Jordi a les persones 
que no poden celebrar la festa al carrer perquè es 
troben en hospitals, residències, etc.  podeu 
participar com a lectors i lectores en l’activitat “La 
veu em frisa” que organitza el Departament de 
Cultura de la Generalitat a Tarragona. Per apuntar-
vos podeu adreçar-vos a aquest Servei Lingüístic 
(ext. 1112 o serv.ling@porttarragona.cat) abans 
del dia 22 de març.  
 
Es tracta de llegir una selecció de textos elaborada per diverses entitats de 
Tarragona, que se us facilitarà prèviament. Són textos breus, com ara faules, 
algun poema, etc. A l’inici de l’acte es fa una presentació i després es van 
introduint les diferents lectures. Durant la primera setmana d’abril, les persones 
que us hàgiu ofert per llegir rebreu la confirmació del lloc i l’horari que us ha 
correspost, a més del dossier amb els textos. Aquests textos es llegiran els dies 
23, 24 i 25 d’abril als sociosanitaris de Reus i Francolí de Tarragona, Sta. Tecla 
Ponent, L’Onada Tarragona, La Mercè Tarragona, Cambrils Suite, Les Alzines 
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Tarragona, Residència Vila-seca, Sta. Tecla Llevant, etc. 
 

Diccionari dels ocells del món. Actualització amb 700 noves denominacions. 
Aquesta segona edició ampliada es pot consultar en línia 
i ha estat elaborada per la Fundació Barcelona Zoo, 
l’Institut Català d’Ornitologia i el TERMCAT. L’obra recull 
5.377 noms catalans  d’ocells, que es presenten en 
5.278 fitxes terminològiques relatives a les espècies 
d’ocells d’arreu del món, classificades en 36 ordres i 165 

famílies. Cada fitxa inclou una denominació catalana (o més d’una), els 
equivalents en castellà, en francès, en anglès i en alemany, i el nom científic de 
l’espècie. El diccionari també inclou il·lustracions i, quan s’ha cregut convenient, 
notes amb més informació sobre els termes. 
 
Bobbi Jene, el documental del mes. Ha participat en diversos festivals i ha 
estat premiat en nombrosos països d’arreu del món. Narra al història d’una 
ballarina americana que ha aconseguit l’èxit i la fama en una companyia a 
Israel, però que es planteja el retorn al seu país per treballar de forma 
independent. El fet d’estar bojament enamorada d’un ballarí israelià li fa més 
difícil encara prendre la decisió. El documental es pot veure, a Reus el dia 19 a 
les 19 h al Centre de la Imatge Mas Iglesias (pl. Ramon Amigó, 1) i 
a Tarragona el dia 29 a les 18.30 h a la Biblioteca Pública (Fortuny, 30). Fitxa 
tècnica: https://eldocumentaldelmes.com/doc/bobbi-jene/ 
 
Cinema en català.  El film Corgi, les mascotes de la reina s’estrena, doblat al 
català, a tot Catalunya. El film, distribuït per Tripictures, ha estat dirigit per Ben 
Stassen  i Vincent Kesteloot. El protagonista de la trama és el Rex, un dels 
corgis de la reina. Un dia, però, ha de fugir després de provocar un incident 
diplomàtic i es veu obligat a viure com un gos de carrer. Es projecta als cinemes 
Les Gavarres a Tarragona i JCA Cinemes Tarragona a Valls. Trobareu 
informació actualitzada Cartellera, al Facebook i al canal Twitter de Cinema en 
català. Tràiler de Corgi, les mascotes de la reina 
 

  
   

Recursos lingüístics  

Diccionari de la llengua catalana (DIEC 2) 
Optimot (consultes lingüístiques en línia) 
Parla.cat (cursos de català en línia) 
Softcatalà (corrector ortogràfic i gramatical)  
Softcatalà (programari i recursos informàtics en llengua catalana) 
Traductor automàtic Apertium (plataforma lliure de codi obert)  
Diccionari de dret administratiu  
Terminologia jurídica 

http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/Presentacio/
https://eldocumentaldelmes.com/doc/bobbi-jene/
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html
https://www.facebook.com/cinemaencatala
https://twitter.com/cat_cine
https://youtu.be/vYsktUvbGC8
http://dlc.iec.cat/
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
http://www.parla.cat/
http://www.softcatala.org/corrector
http://www.softcatala.org/
http://www.apertium.org/?lang=es
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/169/
http://www.terminologiajuridica.cat/

