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COM S’ANOMENA... ? 
 

Criptomonedes.  El TERMCAT i l’Agència de 
Ciberseguretat de Catalunya publiquen la infografia 
interactiva ‘Criptomonedes: termes clau’, que 
presenta els agents i les activitats principals entorn 
de les transaccions amb criptomonedes. Els termes 
que presenta expliquen com funciona el flux 
d’intercanvi en monedes criptogràfiques. S’hi 
il·lustren termes com ara criptomoneder, minar, 
mineria furtiva, balena, bitcoin, altcoin, bloc, prova 
de treball o oferta inicial de moneda/OIM.  

 
Si feu clic sobre cadascun dels termes, es troba un enllaç a la fitxa corresponent del diccionari 
en línia Terminologia de la ciberseguretat, amb la definició del terme i els equivalents en 
castellà, francès i anglès.  
 
NOTÍCIES    
 

Els Camins del català. La Ruta del Diccionari català-valencià-balear s'afegeix  als itineraris 

del català que promou la Direcció General de Política Lingüística. Són  itineraris pels 381 

municipis i els espais que van visitar Antoni M. Alcover i els seus col·laboradors per elaborar 

el Diccionari entre els anys 1900 i 1923. En aquestes sortides, els filòlegs recollien els mots i 

les expressions de les diferents variants dialectals dels territoris de parla catalana. 

El web de la Ruta del Diccionari català-valencià-balear recull, per exemple, la ruta per les 

comarques de Tarragona, un dels punts principals en la seva recerca filològica a Catalunya. 

Podeu cercar més informació de les rutes o de Camins del Català en aquests enllaços: 

https://rutadcvb.cat/, https://rutadcvb.cat/rutes-del-dcvb/ i llengua.gencat.cat/camins 

 
 
Documental del mes: Marwa. Petita i valenta. La directora, Dina 
Naser, dona veu als infants en un entorn que els determina tant, 
però que no els dona l’oportunitat d’expressar-se: un camp de 
refugiats. És la història d’una nena refugiada a Jordània del 2012 
ençà, a causa de la guerra de Síria. La capacitat d’adaptació dels 
infants és molt gran i, particularment, la Marwa, la protagonista, és 
una nena d’esperit alegre, que viu adaptada a la vida del camp. El 
documental, produït el 2019, va participar en la Secció Panorama 
del Festival Docs Barcelona així com en diferents festivals a 

Dinamarca, el Regne Unit,  Kosovo i els Països Baixos. Es pot veure 
a Tarragona, en línia, serà els dies 30 i 31 d’octubre, i 1 de novembre 
(tota la informació, aquí).  
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CINC a Tarragona i Vila-seca. 
 
 

Durant la tardor es pot anar als cinemes  OCINE de Les Gavarres i 
Vila-seca per seguir la programació infantil del CINC amb les 
mesures higièniques i de distància social que ja són habituals als 
espais públics. Es projectaran els dissabtes, a les 16.15 h les 
pel·lícules: Frozen II (31 d’octubre), Sabates Vermelles i els set trols 
(7 de novembre) i  Onward (14 de novembre).  
 
 
 
 

 
Premi Joves.lit!  Es convoca la XIV 

edició del Premi Joves.lit! per a joves 

entre 14 i 21 anys que els hi agradi 

escriure o narrar històries. L’entitat 

convocant, l’APELLC (Associació de 

Professionals i Estudiosos de la 

Llengua i Literatura Catalana), 

ofereix un premi de 500 euros i una 

beca per a l’Escola de Lletres de Tarragona. Les obres s’han d’enviar abans del 13 de 

novembre a l’adreça electrònica apellc@tinet.cat.  

 
 
Diccionari d’ocells. Recentment, 

s’ha actualitzat el Diccionari dels 

ocells del món, elaborat per la 

Fundació Barcelona Zoo, l’Institut 

Català d’Ornitologia i el TERMCAT. A 

més de les 745 denominacions 

catalanes noves relatives a les 

espècies de 29 famílies d’ocells 

passeriformes, també s’hi inclouen 

una vuitantena d’il·lustracions més.  

 

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 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/nom-cada-empresa
mailto:apellc@tinet.cat
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/233
https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=diccionari&operEntrada=0
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/
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