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COM S’ANOMENA... ?
Què és una viquimarató? Una viquimarató és una acció intensiva d’edició de la
Viquipèdia on un grup de persones es troben per ampliar al màxim possible un
article i/o tema determinat de l’enciclopèdia. I el pròxim
divendres, 10 de març, és el dia de la viquimarató de la
llengua catalana, la IV Nit de la Llengua al Món
Digital, que es farà de 18 a 23 hores al Tinglado 1 del
Moll de Costa. El cinema en català és el protagonista
d’enguany. Es tracta, doncs, de completar i millorar
articles de la Viquipèdia en català que recullin
informació sobre pel·lícules disponibles en llengua
catalana (doblades o subtitulades, o produïdes en català) i altres temàtiques
relacionades: actors i cineastes, festivals, etc. Es fa simultàniament a Tarragona,
Terres de l’Ebre i Barcelona.
Les persones interessades a participar-hi (presencialment o virtualment) poden
inscriure-s’hi a través d’aquest enllaç, on trobaran tota la informació sobre
l’activitat. Han de dur un ordinador
portàtil o una tauleta. S’oferirà un
sopar fred.
És una activitat organitzada per la
Direcció General de Política
Lingüística i Amical Wikimedia
amb la col·laboració del Port de
Tarragona, la Universitat Rovira i
Virgili i l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. La Biblioteca Pública de
Tarragona ofereix la documentació en paper.
Més informació: http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Viquimarato2017

NOTÍCIES
Sant Jordi torna a ser 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 20 de
març.
serv.ling@porttarragona.cat
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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. Enguany Sant Jordi cau en diumenge i per
aquest motiu hi haurà força actes que es faran en altres dies al voltant d’aquesta
data. 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.
Cercador d’aplicacions. Coincidint amb el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil,
la Direcció General de Política Lingüística ha estrenat Cercaapps, un cercador
d’apps (aplicacions per a dispositius mòbils) en català, que en aquest moment ja
n’inclou prop de 200 i que s’anirà ampliant progressivament.
Cercaapps s’ha nodrit de les apps que s’han publicat
setmanalment des de 2013 en el marc de l’acció de
sensibilització 'L’App de la setmana', que té l’objectiu de
promoure el consum d’apps en català als dispositius
mòbils. L’eina s’enriquirà amb noves apps de la setmana
i amb les que facin arribar les empreses i els ciutadans
mitjançant un formulari.
D’altra banda, podeu trobar d’altres iniciatives de sensibilització per promoure
l’oferta i el consum de productes digitals en llengua catalana al web
http://llengua.gencat.cat/digital.

Nou Vocabulari de dret. El TERMCAT publica en línia el Vocabulari de dret,
fruit de la col·laboració de les facultats de Dret
de la Universitat de Barcelona i de la Universitat
de València. Consta de gairebé 6.000 entrades,
amb equivalències en castellà, pertanyents als
àmbits del dret administratiu, civil, constitucional,
financer i tributari, internacional, laboral i de la
seguretat social, mercantil, pena, processal, etc. Aquesta edició en línia permet
per primera vegada la consulta temàtica de les dades d’aquest vocabulari.

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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