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COM S’ANOMENA... ?     
 

Vegetarianisme o vegetalisme?  Avui dia els nous hàbits alimentaris fa que sigui 
molt recomanable saber amb precisió què hi ha 
darrere de cada terme que utilitzem per a 
referir-nos-hi. El Cercaterm identifica el terme 
vegetarianisme (vegetarians els que en són 
adeptes), que designa el sistema d'alimentació 
basat en el consum d'aliments d'origen vegetal 
que exclou, més o menys radicalment, els 
d'origen animal. Però hi ha també el 
vegetalisme (vegetalistes, els seguidors), que 

es defineix per ser una variant més radical de vegetarianisme que exclou totalment 
el consum d'aliments d'origen animal. Entremig, hi trobaríem el flexitarianisme 
(seguit pels flexitarians), descrit com el règim alimentari bàsicament vegetarià que 
inclou el consum esporàdic de carn i peix. 
  
I encara un altre: el veganisme (vegans, els partidaris d’aquest moviment), que és 
més que un simple règim alimentari perquè es refereix a l’estil de vida basat en el 
respecte pels animals que rebutja l'ús i el consum d'animals o de qualsevol 
producte o subproducte obtingut per mitjà de l'ús o la mort d'animals. Hi ha termes, 
doncs, que designen opcions per a tots els gustos.  

 
 
NOTÍCIES 
  

Cursos de català. Aquest setembre el Centre per a la Normalització Lingüística de 
Tarragona ofereix un ventall de diferents nivells de 
cursos de llengua catalana. Podeu fer cliclar aquí per 
accedir al full informatiu del calendari de matrícula dels 
cursos. I en aquest altre enllaç hi trobareu l'oferta 
específica de cursos presencials, en línia i en modalitat 
combinada i especialitzats programats per a aquest 
trimestre (nivells, modalitats, horaris, normativa, preus, 
documentació...). La matriculació és del 13 al 21 de 
setembre i l’inici dels cursos el 25 i el 26 de setembre. 
Els certificats de nivell que expedeix el Consorci tenen 

validesa oficial i correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de 
referència (MECR). 
  
Cinema. El film d’animació Tadeu Jones 2. El secret del rei Mides s’ha 
estrenat aquests dies, doblat al català amb el suport de la Direcció 
General de Política Lingüística. En la pel·lícula, en Tadeu Jones viatja 
fins a Las Vegas per assistir a la presentació de l'últim descobriment 
de la seva amiga Sara Lavroff: un papir que demostra l'existència del 
Rei Mides, que convertia en or tot allò que tocava gràcies al poder d'un 
collar màgic. Trobareu tota l’actualitat del cinema en català al Portal 

http://www.porttarragona.cat/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/vegetarianisme/MzIwMTU3MA==/#.WVIvKX_I6K4.link
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/vegetalisme/MzU2MTcyOQ==/#.WVIwkxX_Rc0.link
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/flexitarianisme/MzIxMjg0OQ==/#.WVIwwtjLASw.link
http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/veganisme/MjIzMTI1OQ==/#.WVIw5GcXHGk.link
http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Tarragona/Inscr_set2017_tgn.pdf
http://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/Tarragona/dptc_1rtr2017-2018_tgn.pdf
http://www.gencat.cat/llengua/cinema
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Cinema en català al Facebook Cinema en català o al @cat_cine.  
 
Compartir fitxers segurs. Es presenta la traducció del Firefox 
Send que permet compartir fitxers segurs. Ja es troba disponible 
la versió en català del servei Firefox Send desenvolupat per la 
comunitat Mozilla.org. Aquest servei permet compartir fitxers fins a 
1 GB d’espai de forma totalment segura a través d’un enllaç.  
L’enllaç al fitxer caduca quan es baixi una vegada o després de 24 
hores. Aquesta és una nova eina que es posa a disposició dels usuaris per donar 
una nova alternativa a poder compartir fitxers de forma segura amb altres usuaris.  
 
 
Mòbils. Softcatalà posa a disposició dels usuaris les tres o quatre aplicacions més 

rellevants, que recomana un total d’unes 100 aplicacions per 
a Android i iOS. Entre altres, s’ha millorat la usabilitat del 
directori d’aplicacions perquè sigui més senzill, intuïtiu i 
amigable per als mòbils. A les seccions d’Android i iOS 
(iPhone/iPad) trobareu les aplicacions mòbils més 
destacades en llengua catalana ordenades per categories. Si 
en trobeu a faltar cap, ens la podeu fer arribar a través del 
formulari «Voleu afegir un programa nou?»  
 

La gran majoria d’aplicacions mòbils usen la llengua configurada en el dispositiu 
mòbil per determinar la llengua en què es mostrarà l’aplicació; per això, és 
essencial que useu el català al mòbil. Aquí teniu tutorials de com configurar 
l’Android i l’iPhone/iPad en català. 

http://www.gencat.cat/llengua/cinema
http://www.facebook.com/cinemaencatala
http://www.twitter.com/cat_cine
https://send.firefox.com/
http://www.mozilla.org/
https://www.softcatala.org/programes/so/android/
https://www.softcatala.org/programes/so/ios/
https://www.softcatala.org/programes/
https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/configurar-android-en-catala/
https://www.softcatala.org/ordinadors-i-mobils-en-catala/tutorials/configurar-ios-en-catala/

