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COM S’ANOMENA... ?    

 
Think tank o fàbrica d’idees? El terme anglès think tank com a una 

organització que intervé en la vida política d’una societat 
mitjançant la producció de coneixements, la difusió de valors o 
l’anàlisi dels sistemes polítics i de les polítiques públiques, ha 
tingut en els darrers anys molt de predicament. Per això, el 
TERMCAT, ha resolt dir-ne fàbrica d’idees o laboratori 

d’idees. Fàbrica d’idees indueix a pensar en producció industrial d’idees, 
coneixement, opinions, en quantitat, fetes d’acord amb uns patrons ideològics 
mentre que laboratori d’idees, ens suggereix la imatge de la bata blanca, 
d’elaboració controlada d’idees, de provatures, d’anàlisis. En castellà, es tradueix 
com a centro de reflexión, grupo de reflexión, instituto de investigación o 
laboratorio de ideas. 

  
 
NOTÍCIES     

 
Infografia de terminologia jurídica. El TERMCAT ha difós una infografia amb 

alguns dels termes que es poden considerar clau en el 
judici als líders independentistes que comença aquest 

mes. En concret, s'hi defineixen els termes que es refereixen als quatre delictes 
dels quals són acusats (rebel·lió, sedició, malversació de cabals 
públics i desobediència). A banda, s'hi ofereix un enllaç al portal Terminologia 
jurídica, un recurs en línia específicament dedicat a la terminologia de l'àmbit del 
dret, i al Vocabulari de dret penal i penitenciari, que presenta les formes 
catalanes i castellanes de molts dels termes que l'actualitat informativa pot fer 
necessaris durant les setmanes vinents. 
 

Cinema en català.  El film Com ensinistrar un drac 3 s’estrena en català a tot 

Catalunya a partir del divendres 22 de febrer. És la darrera de les pel·lícula de 
la trilogia èpica sobre l’amistat entre un jove viking i un temible drac. Junts 
descobriran el seu veritable destí: la llibertat. Es projecta als cinemes Ocine El 
Vendrell – Les Mates al Vendrell , Ocine Tarragona – Les Gavarres a 
Tarragona i JCA Cinemes Tarragona a Valls. Trobareu informació actualitzada 
a la Cartellera, al Facebook i al canal Twitter de Cinema en català.  
 
Trobada del Ple pel Català al Camp de Tarragona. La trobada anual que 
aprofita l’avinentesa del Dia Internacional de la Llengua Materna per visibilitzar 
les llengües maternes dels aprenents de català del Camp de Tarragona, es farà 
a la sala d’actes del Departament de Cultura de la Generalitat (Major, 14), el 
dimarts 26, a les 19 h. L’acte és obert al públic i comptarà amb la participació 
de l’alumnat dels centres de normalització lingüística de Tarragona i Reus, del 
Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili i de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Tarragona que realitzaran una mostra d’embarbussaments en llengües 

http://www.porttarragona.cat/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/f%C3%A0brica+d%27idees/NDA1MjU5MQ==/#.XD7ts4e05D4.link
http://www.termcat.cat/docs/judici_1-O_termes_clau/
http://www.terminologiajuridica.cat/
http://www.terminologiajuridica.cat/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/172/
https://butlletins.gencat.cat/pres_push/AppJava/TRD?trd_sec=NTXXxBtH3Yo58GbPWWf6s+4Mgl8fgFmQqfVnxyqg5atrgbtaOGF9iYZEKvpDCmWvsNLc8eI7OpZRrEQOOlDX7o2aLf750tVHWkBfkHzlkTA=
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html
https://www.facebook.com/cinemaencatala
https://twitter.com/cat_cine
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diverses. Les llengües que es podran sentir seran italià, vènet, castellà, 
francès, àrab del Marroc, amazic i romanès.  

 
Nou curs de català de nivell C2.  El curs de nivell superior C2 començarà el 
dia 1 de març i acabarà a meitat del mes de juny. S’impartirà cada divendres, 
de 15 a 21 hores, a la seu del CNL de Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco, 
1. Es pot demanar informació al 977 243 527 i fer la inscripció fins al dia 27 de 
febrer en l’horari següent: de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 hores, i de 16 a 18 
hores, i divendres de 9.30 a 13.30 h. El SL del Port us posa a l’abast el material 
que us calgui per a seguir el curs. 

 
Ouaga Girls, el documental del mes.  El dia 22 a les 18.30 h a la Biblioteca 

Pública de Tarragona (Fortuny, 30) s’estrena Ouag Girls, el 
primer llargmetratge dirigit per Theresa Traore Dahlberg l’any 
2017 que ha rebut diversos premis: l’any 2018, al Millor 
documental del Jurat Jove a Sèrbia i el Premi Espoir al 
Festival Filministes al Canadà; i l’any 2017, el Premi CREDIF 
al Carthage Film Festival a Tunísia i el Premi Estocolm de la 
revista Nöjesguiden a Suècia.  

Ser dona, ser jove, estudiar mecànica de cotxes i fer-ho a Burkina Faso són els 
ingredients que serveixen de punt de partida a Ouaga Girls. El documental 
mostra un grup de noies joves que conviuen amb la força i l’alegria pròpies de 
l’edat mentre aprenen un ofici que semblava reservat als homes. 
 

 

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://eldocumentaldelmes.com/doc/ouaga-girls/
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/

