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COM S’ANOMENA... ?     
 

Webliography o bibliografia web. La denominació catalana normalitzada pel 
Termcat per a anomenar la forma webliography o 
webography és bibliografia web. Aquest terme 
designa la bibliografia en què es referencien 
únicament documents disponibles a través d'Internet. 
Una bibliografia web pot contenir referències 
d'articles, vídeos, fitxers de so, llocs web, pàgines 

web, etc. Es tracta d'una forma descriptiva, lingüísticament adequada i 
transparent, que està constituïda pel nucli bibliografia i el substantiu en aposició 
web, reducció de lloc web. A més, se'n documenten formes anàlogues en altres 
llengües: bibliografía web en castellà (però també webgrafía, webliografía o 
webografía), bibliographie web en francès i web bibliography en anglès. 
 
Un terme relacionat amb aquest concepte és bibliografia electrònica o 
bibliografia en línia (en anglès, electronic bibliography o online bibliography), 
que fa referència de manera general a qualsevol tipus de bibliografia consultable 

per Internet. Els equivalents castellans són bibliografía electrónica i 
bibliografía en línea; els francesos, bibliographie électronique i 
bibliographie en ligne, i els anglesos, electronic bibliography i online 
bibliography.  
 

  

NOTÍCIES 
 
Concurs per Sant Jordi. Des de l‟aplicació l‟Optimot us proposen un concurs 
que consisteix a enviar una història breu en una piulada amb 
l‟etiqueta #StJordiÒptim. La història ha de tenir a veure amb 
la diada de Sant Jordi i ha de contenir una expressió viva: 
locucions, dites, frases fetes o refranys que feu servir i que no 
es troben fent una cerca a l’Optimot. Des del compte de 
l‟@optimotcat repiularan els textos rebuts fins al 19 d‟abril, i el dia 22 es 
proclamaran els guanyadors. El primer classificat s‟endurà un àpat regal per a 
dues persones al restaurant Semproniana d‟Ada Parellada i un carnet TR3SC, i 
els classificats en segon i tercer lloc, una subscripció anual al carnet TR3SC 
cadascun.  
  

Terminologia de les curses populars. El Termcat publica prop de 200 termes 
relacionats amb el món de les curses i l‟afició 
per sortir a córrer, com ara calaix de sortida, 
mur, beguda isotònica, millor marca personal, 
etc., en un recull en línia obert a les 

aportacions dels usuaris Així, la Terminologia 
de les curses populars s‟adreça a periodistes, organitzadors de curses i també 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/eines_i_recursos/accions_sensibilitzacio/commemoracions_i_actes/sant_jordi_portes_obertes/sant-jordi-2016/
https://twitter.com/hashtag/stjordioptim
http://gencat.cat/optimot
https://twitter.com/optimotcat
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/Fitxes/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/Fitxes/
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als corredors en general, especialment a aquells a qui agrada de compartir les 
seves experiències en les xarxes socials. 

Coneguem Bonavista. Òmnium Cultural a través de l‟activitat „Quedem?‟ ens 
dóna l‟oportunitat de descobrir i redescobrir Bonavista, a 
través de Fede Bardagí, un barri carismàtic, que va néixer 
de l‟autoconstrucció, del treball comunitari i de la solidaritat. 
La ruta es farà el dissabte 16 d‟abril, a les 11 h, des de la 
plaça de la Constitució de Bonavista. L‟activitat és gratuïta i 
es pot fer la inscripció al 977 216 638 o a 

tarragones@omnium.cat. 

Cinema en català. S'estrena en versió catalana Les cròniques de Blancaneu - El 
caçador i la reina del gel. El film està dirigit per Cedric Nicolas-Troyan i 
interpretat per Chris Hemsworth i Charlize Theron. L‟argument és una preqüela 
de Blancaneu i la llegenda del caçador. Anys abans que Blancaneu venci la 
malvada reina Ravenna, la reina és testimoni de la traïció que pateix la seva 
germana Freya. El film es pot veure a: Ocine - Les Gavarres i Yelmo Cines Parc 
Central (Tarragona), i Ocine – Port Halley (Vila-seca). Més informació a: Portal 
Cinema en català. 

Nous formularis jurídics en català. La Comissió de Llengua del Consell dels 
Il·lustres Col·legis d‟Advocats de Catalunya (CICAC) posa a 
la disposició de l‟advocacia nous formularis jurídics redactats 
en llengua catalana, amb l‟objectiu que els professionals del 
dret els puguin utilitzar en el seu exercici diari. Es tracta dels 
tres formularis següents disponibles en format word: 
Demanda de judici verbal per a la reclamació de quantitats, 
Demanda de judici verbal per sol·licitar el desnonament per 
manca de pagament de la renda i per reclamar quantitats i 
Demanda d‟acte de conciliació. Aquesta acció s‟emmarca en 
la campanya “En català, també és de llei”, que té per objectiu normalitzar l‟ús del 
català en l‟àmbit jurídic (Formularis jurídics). 

 

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  

mailto:tarragones@omnium.cat
http://www.gencat.cat/llengua/cinema
http://www.gencat.cat/llengua/cinema
http://www.gencat.cat/llengua/cinema
http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2016/03/Demanda-judici-verbal-reclamaci%C3%B3-quantitats.docx
http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2016/03/Demanda-desnonament.doc
http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2016/03/Demanda-desnonament.doc
http://www.cicac.cat/wp-content/uploads/2016/03/Demanda-acte-de-conciliaci%C3%B3.doc
http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/eines-per-redactar-documents-juridics/formularis-juridics/
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/

