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COM S’ANOMENA... ?     
 

Any de traspàs, any bixest o any bissextil? El diccionari normatiu recull aquests 
mots per a designar els anys que tenen 366 dies civils. Els adjectius bixest (es 

pronuncia com clixé o guixer) i bissextil provenen del llatí 
bisextus, -a, -um, compost de bis („dues vegades‟) i sextus 
(„sisè‟). Aquest adjectiu llatí fa referència al dia que, en el 
calendari julià de l‟època romana, s‟afegia cada quatre anys 
després del 24 de febrer per a corregir la durada real de l‟any, 
que era de 365 dies i 6 hores. Aquesta data corresponia al sisè 
dia de les calendes de març, és a dir, l‟últim dia del calendari 
romà; això explica que es considerés el dia afegit com „dues 

vegades el sisè‟. En el calendari gregorià, l‟estàndard mundial vigent, aquest dia de 
més s‟afegeix a final de febrer per a mantenir el calendari sincronitzat amb l‟any 
astronòmic. 
 
Podeu trobar més informació sobre història i curiositats del calendari en el Diccionari 
de física i el Diccionari de religions. 

  
 
NOTÍCIES 
 

Crida a lectors i lectores per Sant Jordi. Si voleu acostar-vos a la festa de Sant  
Jordi amb les persones que no poden celebrar la diada al 
carrer perquè són en hospitals o residències de gent gran, 
us podeu inscriure com a lectors i lectores. Es tracta de 
llegir una selecció de textos breus (entre diverses 
persones), que es faciliten amb antelació, a hospitals o 
centres de gent gran del territori els dies 20, 21, 22 i 25 

d‟abril. Són només un parell d‟hores i podeu acompanyar a unes persones que sovint 
no poden sortir al carrer. Podeu demanar més informació o inscriure-us al Servei 
Lingüístic (serv.ling@porttarragona.cat o ext. 1112) abans del dia 18 de març. 
Persones voluntàries del Port de Tarragona hi han participat els darrers dos anys. 
 
 
Commemoració del Dia de la Llengua Materna. El Departament de Cultura va 
organitzar diferents activitats arreu del territori per celebrar el Dia Internacional de la 
Llengua Materna, una jornada declarada per la Unesco, des de l‟any 2000, per 
promoure la diversitat lingüística, cultural i el multilingüisme. A Tarragona, aquest 
esdeveniment es va celebrar el dia 22 de febrer, amb la participació d‟una sessió 
commemorativa del Ple pel Català al Camp de Tarragona, on van assistir el director 
dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, i el delegat del Govern 
de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris. Seguidament van assistir a la taula 
rodona "Parlar dues llengües a casa, o més”, amb alumnes de català de diferents 
centres d‟ensenyament del Camp de Tarragona, que formen part de famílies 
multilingües.  
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A Catalunya 662.300 persones tenen com a llengua inicial llengües diferents del 
català, aranès i castellà. D‟aquestes llengües destaquen l‟àrab (151.700 persones); el 
romanès (56.100 persones); el berber amazic (41.800 persones); el francès (38.000 
persones); el gallec (33.200 persones), i el rus (31.900 persones).  
 
 
Actualització de diccionaris en línia. El Termcat ha actualitzat a 
començament d‟any el Vocabulari de les xarxes socials, el Lèxic de 
fàrmacs i el Lèxic d’additius alimentaris.  
 
 
 
El català en xifres. La Direcció General de Política Lingüística ha posat en línia “El 

català en xifres”, una sèrie de píndoles que 
ofereixen les dades més destacades sobre la 
llengua catalana a partir de fonts d‟estadística oficial 
i d‟institucions i organismes que treballen en 
diferents aspectes de la llengua catalana. 

 
Hi ha publicades 17 de les 41 píndoles que integren 
la sèrie i s‟aniran difonent de manera gradual. Les 
dades recollides fan referència al coneixement de la 

llengua, als usos en diversos àmbits de la societat, ja sigui l‟empresa, els mitjans de 
comunicació, consum cultural, Internet, etc., i també inclou dades sobre la traducció i 
cursos de català, tant a Catalunya com a l‟estranger. Si voleu obtenir més informació, 
podeu clicar a El català en xifres.   
 

 

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  
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