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Es publica el diccionari de la traducció catalana
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ACN BARCELONA Un diccionari compila per
primera vegada tots els traductors en llengua
catalana nascuts abans del 1950. Cada entrada (més
d'un miler) recull dades biogràfiques, presentació i
enumeració de les traduccions i dels estudis que han
Es publica el diccionari de la traducció catalana
suscitat. Ho publica l'editorial Eumo amb el suport de
la UAB, UIB, UJI i UVic, i el signen Montserrat Bacardí i Pilar Godayol.
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30875
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Nota de l'editor
Per comentar i / o votar aquesta notícia t'has d'identificar o estar registrat
Com a usuari registrat et recordem que només els lectors registrat poden comentar notícies sense límit de caràcters,
votar i compartir les notícies a les xarxes socials i, a més, podràs crear el teu propi bloc i participar en els concursos
que posem en marxa periòdicament.
T'oferim un espai de debat, informació i entreteniment basat en el respecte, la transparència i la pluralitat on no tenen
cabuda els insults, les desqualificacions i el correu brossa.
Ens preocupem perquè els comentaris compleixin amb la legislació vigent, no siguin contraris a l'honor, respectin a les
persones, la llibertat, no siguin contraris a la defensa i els menors i la igualtat entre les persones amb independència
de sexe, raça o religió.
Registra't, opina, debat i ajuda'ns a construir el teu mitjà de comunicació preferit.
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Els secrets de la Innocentada
| VEA AQUÍ LAS MEJORES OFERTAS |

Disfrute de los
mejores vinos.
Promoción de 6 vinos
a mitad de precio.

+ info

35,90 €

Cartucho de Tinta
Dell Photo Negro. De
capacidad estándar. La
solución más
económica.
+ info

21,48 €

Ordenador de
Sobremesa Dell Xps.
Con Windows 8 y
64bit.

+ info

660,33 €
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