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Assegurem-nos-en més encara!

Fa 14 anys s’iniciava una col·laboració entre el Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona, la Direcció General de 
Política Lingüística i el Centre de Normalització Lingüística de 
Girona que ha esdevingut un marc d’acció sostingut per la llengua catalana. Feia poc 
que s’havia publicat la Llei 18/1997, de modificació de l’article 8 de la Llei del contracte 
d’assegurança, per garantir la plena utilització de totes les llengües oficials en la redacció 
dels contractes, i entre tots havíem de fer possible que el que establia la llei es pogués 
aplicar.

El compromís llavors del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona en l’ús de la 
llengua catalana com a llengua de comunicació i de treball ens portà el 1998 a signar un 
conveni de col·laboració l’objectiu principal del qual fou l’organització d’un curs d’introducció 
a la terminologia i documentació de les assegurances entre els seus col·legiats. Gràcies 
a la implicació del Col·legi al llarg d’aquests anys la col·laboració inicial ha donat cabuda 
a moltes altres activitats conjuntes que han revertit, entre altres aspectes, a implantar i a 
difondre la terminologia de les assegurances en català i a fer valer el dret dels ciutadans 
de Catalunya a l’hora de contractar una assegurança en la seva llengua.

La més continuada de les nostres cooperacions ha estat la que enguany fa 10 anys, la 
secció Assegurem-nos-en, a la darrera pàgina del butlletí trimestral del Col·legi, en què hem 
intentat fer apunts lingüístics útils als professionals i donar a conèixer les eines i recursos 
per treballar en català que han anat sorgint. N’hem publicat uns quants, d’Assegurem-nos-
en, i estem contents de poder recollir-los en aquesta edició i contribuir així a la celebració 
del desè aniversari d’aquesta secció. 

La llengua catalana compta amb el gran tresor de les moltes persones i entitats 
compromeses amb la llengua i el país, compromís del qual la tasca feta pel Col·legi de 
Mediadors n’és exemple. Esperem, n’estem segurs, que la nostra col·laboració continuarà 
i donarà més fruits i que plegats, per la llengua, ens en podrem assegurar més encara.

Moltes felicitats per la tasca feta i per molts anys!

Yvonne Griley
Directora general de Política Lingüística
i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística
    

pròleg
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Aquest que teniu a les mans és el cinquè treball 
de compilació nascut d’un cultiu d’anys com és el 
nostre butlletí.

La fórmula, Pep el pòlissa, Firmes convidades, D’interès, i ara aquest Assegurem-
nos-en són fruit del treball de molts anys que avui estem molt contents d’oferir-vos 
novament sota aquest format de llibre.

Estic convençut que aquest serà de molta utilitat per a tots nosaltres en la tasca de 
cada dia, perquè el català –cal reconèixer-ho– segueix essent la llengua que tots 
nosaltres fem servir per expressar-nos amb naturalitat, però a la qual infligim encara 
agressions importants que, a poc a poc, cal que anem corregint.

I l’Assegurem-nos-en ens hi pot ajudar, i molt!

Vull palesar el meu reconeixement i el del Col·legi que presideixo a Reale Seguros 
Generales, SA per aquesta nova aportació que han fet al món de la cultura, patrocinant 
aquesta publicació.

I vull agrair també la feina feta a les persones que han anat posant a cada número d’El 
Butlletí el seu gra de sorra en aquesta secció perquè avui, ajuntant-t’ho tot, aquest 
llibre sigui una realitat.

Antoni Godoy i Tomàs
President del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona    

pròleg
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Encara que ja fa alguns mesos que funcio-
nem amb euros i gairebé ens hi hem acostu-
mat, voldríem fer memòria d’alguns aspec-
tes sobre la nova moneda que sovint són 
motiu de dubte.

•	 Els decimals de l’euro els anomenarem 
cent o cèntim. Són paraules sinòni-
mes, però preferiblement direm cèn-
tim, com a designació usual en català.

•	 L’abreviació de l’euro és EUR, que es 
farà servir en les relacions interbancà-
ries, en les relacions financeres, empre-
sarials i comercials (igual que el dòlar 
americà s’escriu USD). També hi ha el 
símbol € (que podem escriure prement 
les tecles de l’ordinador Control+Alt+E), 
igual que el del dòlar americà és $.

•	 Quan haguem d’omplir un xec, ho farem 
de la manera següent (hem de tenir en 
compte que la paraula euros ja la tro-
bem impresa en el xec i darrere hi ha la 
ratlla on escrivim la quantitat): 

Euros trenta-quatre amb quinze cèntims 
Euros trenta-quatre i quinze cèntims

•	 I quan no es tracti d’un xec, expressa-
rem els euros amb fraccions de la ma-
nera següent:
 
Això val vint euros amb setanta cèntims
Això val vint euros i setanta cèntims

gener
febrer

març 
2002

77

Com l’hem de pronunciar

En català central, el que parlem aquí a Gi-
rona, pronunciarem la e oberta (com la de 
cinquè) i la o la pronunciarem u (com quan 
diem “duru”). És a dir, direm “èuru”. 
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RECURSOS

Us animem a consultar els webs següents 
quan tingueu dubtes, perquè poden ser-
vos molt útils per garantir la qualitat dels 
vostres escrits.

Cercaterm. TERMCAT, Centre de Termi-
nologia.

Base de dades terminològica que permet 
fer consultes sobre la terminologia de 
qualsevol àrea d’especialitat. Definicions 
en català. Llengües: català, castellà, an-
glès i francès.
http://termcat.es/cercaterm 1

1 L’adreça actual és www.termcat.cat/ca/cercaterm. 

Terminologia jurídica i administrati-
va. Departament de Justícia. Generalitat 
de Catalunya.

Conté els termes i locucions més emprats 
en l’àmbit jurídic i administratiu. Llen-
gües: català, castellà.
www.gencat.es/justicia/llengua/termja.
htm 2

Fraseologia juridicoadministrativa. 
Consell de Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya. Llengües: català, castellà.
www.cicac.org/sl/index2.htm 3

2 L’adreça actual és www.gencat.cat/justicia/llengua.
3 Aquest recull ja no és consultable.
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Aquest mes parlarem de l’estil de llengua 
que hem d’utilitzar a l’hora de redactar docu-
ments adreçats a l’Administració pública o 
als clients. Aquest estil ha de tenir uns trets 
definitoris molt clars. Ha de ser igualitari pel 
que fa als sexes i clar i senzill. Intentarem 
donar-vos algunes pautes per aconseguir 
més neutralitat en la redacció, ja que els 
vostres documents arriben a persones molt 
diverses. D’entrada cal tenir molt clar, però, 
que és el sentit comú el que ha de limitar 
aquest esforç igualitari per no crear textos 
excessivament carregats o de difícil lectura.

Com aconseguirem aquesta neutralitat?

1. Formes dobles
Usuals en les salutacions.
Hi ha diferents possibilitats:

 • Si la salutació té una sola paraula, es 
poden escriure la forma masculina i la 
femenina completes separades per una 
barra inclinada.

Senyor/Senyora,

 • Si la salutació té més d’una paraula, 
escriurem les formes masculina i feme-
nina completes, una sota de l’altra o bé 
de costat.

Benvolguda clienta,
Benvolgut client,

abril
maig
juny 

2002
78

O bé: 
Benvolguda clienta/Benvolgut client,

 • També es pot separar la forma mascu-
lina de la femenina afegint al masculí, 
després d’una barra, la terminació prò-
pia del femení.

Benvolgut/uda,
Senyor/a,

Un ús sistemàtic d’aquesta darrera op-
ció dins d’un text és inviable perquè en 
dificulta la lectura. En aquests casos 
podem fer variar únicament la paraula 
principal (el nom):

Quan els/les assegurats/ades hagin es-
tat indemnitzats/ades, el mediador els/
les assessorarà. (Text inviable)
Quan els assegurats/ades hagin estat 
indemnitzats, el mediador els assesso-
rarà. (Solució recomanable)

 • Dins d’un text, fer servir la forma mas-
culina i la femenina sense abreujar i 
coordinades (tampoc no s’ha d’abusar 
d’aquest recurs!).

Ens adrecem als assegurats i les asse-
gurades
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2. Noms genèrics, col·lectius o abstrac-
tes
La paraula persona i alguns noms col·lectius 
i abstractes ajuden a evitar la doble forma.
la persona interessada (en lloc de: l’interes-
sat o la interessada).

3. Pel que fa als noms d’oficis, càrrecs 
i professions
Sempre que es fa referència directa a per-
sones que ocupen un càrrec o a categories 
professionals, heu d’adoptar el gènere ade-
quat.

Carme Roure i Ferrer, mediadora d’assegu-
rances

4. Pel que fa als impresos
En aquests tipus de documents, cal tendir a 
la simplificació i a eliminar informació que 
no és necessària. Per exemple: 

Nom i cognoms
Data de naixement
Domicili

Com veieu, les fórmules neutres de la solu-
ció anterior fan que sigui més clara que la 
següent:

El/la senyor/a ............. nascut/uda a ............. 
domiciliat/ada a .............

RECURSOS

I també per ajudar-vos en la redacció de 
documents, us indiquem dues adreces 
d’Internet:

Web Llengua catalana. Direcció General 
de Política Lingüística. Departament de 
Cultura. Generalitat de Catalunya

Aquest web conté molta informació so-
bre diversos aspectes relacionats amb la 
llengua catalana. Avui us recomanem els 
models de documents administratius, ju-
rídics i comercials, amb informació sobre 
criteris de redacció i també sobre abrevi-
acions, toponímia, sintaxi, ús de majús-
cules i minúscules i criteris de traducció.

http://cultura.gencat.es/llengcat/sial/
manuas.asp 1

Contractes de treball. Departament de 
Treball. Generalitat de Catalunya

Obtenir un model de contracte laboral en 
català és tan fàcil com anar-lo a buscar 
en aquest web, a l’apartat Serveis, on 
també trobareu models de documents 
que s’hi relacionen: pròrrogues, liquida-
ció i quitança, annexos, posada a dispo-
sició... 

www.gencat.es/treball/ 2

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/llengua. 
2 L’adreça actual és www.gencat.cat/treball, recorregut 
Serveis i Tràmits > Serveis lingüístics > Assessorament > 
Models de documents. La tipologia de models de docu-
ments relacionats amb els contractes que es descriu no 
es correspon amb l’actual. 
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QÜESTIONS DE LLENGUA

En les cartes que enviem en un sobre amb 
finestreta, en els sobres, en les etique-
tes, quina informació hem de fer constar a 
l’adreça?

1- Destinatari
2- Carrer o via pública, número, pis, porta
3- Codi postal i població

Avui parlarem del destinatari.

La informació es reparteix en tres línies, de 
vegades en quatre. En la primera línia s’hi 
escriu el nom i el cognom o cognoms del 
destinatari. En la segona línia, el càrrec. I 
en la tercera, el nom de l’empresa o la ins-
titució (i entre parèntesis el departament 
o l’àrea). Si no tenim problemes d’espai, 
la tercera línia serà la del departament o 
l’àrea i la quarta, la del nom de l’empresa 
o institució. Però sovint l’espai ens condici-
ona, aleshores donarem prioritat al nom de 
la institució o empresa davant del càrrec i 
del departament. De vegades no coneixem 
totes les dades del destinatari. Vegem amb 
quins casos ens podem trobar i com els 
hem de resoldre:

	• Coneixem totes les dades i no tenim 
problemes d’espai

Sra. Anna Clos Mas  
Tinenta d’alcalde  
Àrea de Finances  
Ajuntament de Girona
  

juliol
agost

setembre 
2002

79

Sr. Enric Pujol Nadal 
Director adjunt
Departament de Multirisc 
Assegurances Llar 

•	 Coneixem totes les dades però no dis-
posem de prou espai

Sra. Anna Clos Mas   
Tinenta d’alcalde  
Ajuntament de Girona  

Sr. Enric Pujol Nadal
Director adjunt
Assegurances Llar

•	 Si no coneixem el càrrec

Sra. Anna Clos Mas   
Àrea de Finances   
Ajuntament de Girona 
  
Sr. Enric Pujol Nadal
Departament de Multirisc 
Assegurances Llar

•	 Si no coneixem ni el càrrec ni el depar-
tament

Sra. Anna Clos Mas   
Ajuntament de Girona 
  
Sr. Enric Pujol Nadal 
Assegurances Llar
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•	 Si no coneixem el nom de qui ocupa el 
càrrec

Tinenta d’alcalde   
Àrea de Finances    
Ajuntament de Girona 
  
Director adjunt 
Departament de Multirisc
Assegurances Llar

En el pròxim butlletí us donarem algunes 
pautes sobre la indicació de la via pública, 
el codi postal i la població.

RECURSOS

És important tenir al despatx diccionaris 
i vocabularis terminològics específics 
del món de les assegurances o dels sec-
tors que s’hi relacionen, i per això en la 
nostra primera col·laboració, ara fa dos 
números, us recomanàvem llocs web on 
podíeu trobar informació sobre aquests 
recursos. Però també és imprescindible 
tenir-hi al costat les eines lingüístiques 
de consulta general necessàries. Si voleu 
assegurar-vos que teniu les mínimes su-
ficients, us recomanem les següents, que 
podeu trobar a les llibreries i també con-
sultar en línia: 

Diccionari de la llengua catalana. 
Institut d’Estudis Catalans
Diccionari normatiu.
http://pdl.iec.es 1

Gran diccionari de la llengua catala-
na. Enciclopèdia Catalana
Obra molt completa i de prestigi recone-
gut que, a més del lèxic general, conté 
molta terminologia, cosa molt important 
per als professionals de sectors concrets.
www.grec.net/home/cel/dicc.htm 2

Diccionari avançat català-castellà-
català. Editorial Vox
Diccionari d’equivalències català-caste-
llà-català, de llengua general.
www.diccionarios.com 3

1 L’adreça actual és http://dlc.iec.cat. 
2 L’adreça actual és www.diccionari.cat. 
3 L’adreça actual és www.diccionaris.cat. Trobareu 
informació actualitzada sobre els principals diccionaris 
al web Llengua catalana, www.gencat.cat/llengua/
diccionaris-en-linia. 
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octubre
novembre

desembre

2002
80

QÜESTIONS DE LLENGUA

En el número anterior parlàvem de la infor-
mació que ha de constar en les adreces dels 
sobres de les cartes. Vam iniciar el tema 
donant algunes indicacions sobre la identifi-
cació del destinatari. Avui comentarem com 
s’han d’indicar la via pública, el codi postal 
i la població.

La via pública

•	 El nom genèric (carrer, plaça, avingu-
da...) es pot escriure sencer o abreujat. 
Entre el genèric i el nom propi hi pot ha-
ver la preposició de (excepte en aquells 
casos en què el nom de la via pública 
és un adjectiu) i de vegades altres ele-
ments com can, doctor, mossèn... o un 
article:

Carrer de la Creu   
Plaça dels Jurats
Passatge de Can Sureda  
Carrer Nou

•	 Les paraules carrer, plaça, passeig, etc. 
s’escriuen en majúscula perquè es tro-
ben a començament de línia, com hem 
vist en els exemples anteriors.

•	 Quan escrivim el genèric abreujat po-
dem ometre la preposició de:

C/ Creu  Pl. Jurats

•	 El número se separa del nom de la via 
pública amb una coma, i després també 
hi ha d’anar una coma. Fixeu-vos que al 

davant no s’hi posa l’abreviatura núm. 
ni cap altra abreviatura:

Ptge. Can Sureda, 34  
C/ Nou, 22, 1r 2a

•	 Com heu vist en l’exemple anterior, en-
tre el pis i la porta no hi ha cap coma.

El codi postal i la població

Després del codi postal hi ha el nom de la 
població. Optativament s’hi pot afegir el 
nom de la comarca entre parèntesis, que en 
aquest cas s’escriurà sense l’article.

17199 Canet d’Adri   
17410 Sils (Selva)

Recordeu que per abreujar els ordinals no-
més cal escriure el número i l’última lletra: 
1r, 1a, 2n, 2a, 3r, 3a, 4t, 4a, 5è, 5a...

Us afegim també una petita llista d’abrevi-
atures de les vies públiques: 

avinguda av.  
escala esc.
baixada bda. 
passatge ptge.
baixos bxs. 
passeig pg.
bloc bl.  

plaça pl.
carrer c. c/ 
polígon pol.
carretera ctra. 
principal pral.
entresòl entl. 
rambla rbla.
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RECURSOS

Tenir instal·lat a l’ordinador un corrector 
gramatical -que us podeu anar fent cada 
cop més a mida alimentant-lo, a mesu-
ra que hi treballeu, amb paraules d’ús 
freqüent al vostre despatx- és una bona 
manera de completar les eines de suport 
lingüístic bàsic que hem vist en números 
anteriors d’aquest butlletí. Us recoma-
nem un dels següents, segons el vostre 
tipus d’ordinador 1:

WordCorrect 4.1 2

És un programa independent de l’editor 
de textos, és a dir, es pot utilitzar en els 
diferents editors del vostre ordinador, in-
cloent-hi Microsoft Word 6.0, 7.0 (Office 
95) i 8 (Office 97), WordPerfect 5.2, 6.X 
WordPerfect 8 (Suite 8), Lotus AmiPro 3.x, 
Claris Works i QuarkXPress (per a la ver-
sió professional del WordCorrect). Es pot 
descarregar una versió de demostració co-
mercial. Aquesta versió permet fer servir 
totes les opcions menys la substitució. 
www.dgc.es 

Escriu 2.6
Corrector ortogràfic i sintàctic de català 
de l’empresa Inèdit Software, SL, per a 
ordinadors Apple Macintosh. Funciona 
amb connexió directa des d’AppleWorks 
6.0, Microsoft Office 2001, Claris Works 
4.0 i 5.0, WordPerfect 3.0, Microsoft 
Word 6.0 i QuarkXpress 3.3. Comprova 
l’ortografia de més de 200.000 mots, 
l’apostrofació, la contracció, la conjuga-
ció de més de 300.000 formes verbals, 
els verbs irregulars, els pronoms febles i 

1 Trobareu informació actualitzada sobre correctors 
ortogràfics i gramaticals al web Llengua catalana, 
www.gencat.cat/llengua/correccio. 
2 Aquest corrector actualment està en desús.

els accents diacrítics. 
Disposeu d’una versió de demostració a:
www.inedit.com

Finalment, per tancar aquest ventall de 
la tipologia de recursos per treballar en 
català, fem una breu descripció de dos 
traductors automàtics. Els traductors au-
tomàtics són programes informàtics que 
tradueixen d’una llengua a una altra i que 
són útils quan necessitem traduir textos 
llargs, perquè estalvien temps i diners. 
Però cal tenir ben present que, encara 
que aquests programes cada cop estan 
més desenvolupats i perfeccionats, és 
indispensable que els textos traduïts que 
generen passin per la revisió d’un correc-
tor -el que s’anomena la postedició del 
text.

InterNOSTRUM
Traductor en línia castellà-català i català-
castellà, d’accés lliure. També permet fer 
la traducció de pàgines web. Només cal 
indicar l’adreça de la pàgina (URL). 
www.internostrum.com

AutomaticTrans, SL (traductor cas-
tellà-català i català-catellà)3. Aquesta 
empresa tant comercialitza el produc-
te (programa i màquines) com el servei 
via Internet i correu electrònic. Permet 
fer proves en línia si us registreu com 
a usuari: www.automatictrans.es. 4 
 

3 Actualment s’ofereixen altres idiomes.
4 L’adreça actual és www.cat.automatictrans.es.
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Les sigles són abreviacions formades per 
parts d’una cadena de paraules. Es poden 
crear estrictament amb la primera lletra 
de cada paraula, encara que de vegades 
incorporen un mot sencer, una síl·laba, una 
preposició, una conjunció... Quan es crea 
una sigla, sovint la intenció és que es pugui 
llegir com un mot qualsevol, però també hi 
ha sigles que es lletregen.

CSS  
Consorci de Compensació d’Assegurances
FIVA  
Fitxer Informàtic de Vehicles Assegurats
RC  
Responsabilitat civil
SOV    
Assegurança Obligatòria de Viatgers
UCEAC 
Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i 
Reasseguradores de Catalunya
UCI  
Unitat de cures intensives

Les sigles no tenen plural: ni es dupliquen 
les lletres, ni s’hi afegeix una ‘s minúscula 
al final, com es fa en anglès. Si de cas, 
l’article ja ens ho indica.

les RC  
*les RC’s (no)  
*les RRCC (no)

Com hem vist, s’escriuen sense cap punt 
entre lletra i lletra i tampoc no es deixa cap 

gener
febrer

març

2003
81

espai entre lletres.

Les sigles no es tradueixen, encara que es 
pot traduir la denominació completa.

CSS Consorci de Compensació 
d’Assegurances
LOAPA Llei orgànica d’harmonització del 
procés autonòmic

Davant de les sigles, els articles el i la i la 
preposició de, els apostrofarem d’acord amb 
les regles generals d’apostrofació (l’article 
la no s’apostrofa davant de la i i la u àtones).

el SOV 
la UCEAC 
 l’UCI

Davant d’una sigla lletrejada que comença 
amb consonant, els articles el i la i la 
preposició de només s’apostrofen quan el 
nom d’aquesta consonant comença amb 
vocal.

l’RC
el CSS
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Al llarg dels quatre primers Assegu-
rem-nos-en hem volgut oferir-vos una tria 
de recursos bàsics (de consulta de lèxic i 
terminologia, de models de documents, de 
diccionaris en línia i de correctors i traduc-
tors automàtics) suficients per treballar en 
català. A partir d’ara us comentarem pro-
ductes concrets o novetats de fàcil accés 
que creguem que poden ser-vos útils.

Avui us presentem el núm. 5 de la 
col·lecció “Criteris lingüístics”, de la 
Direcció General de Política Lingüística, 
que tracta la Documentació jurídica 
i administrativa. Recull els models 
de documents administratius i jurídics 
(en total, 19) i els criteris de redacció 
que s’han anat difonent a les revistes 
d’aquesta Direcció General Llengua i 
Administració (1982-1994) i Llengua i Ús, 
adequadament actualitzats. 

Aquest llibret es pot adquirir a les 
llibreries (especialment a la Llibreria 
de la Generalitat), però també es pot 
consultar i imprimir en línia, mitjançant 
el web Llengua catalana, igual que 
els altres volums de la col·lecció, que 
aprofitem per esmentar-vos perquè 
també us poden interessar: Majúscules 
i minúscules, Abreviacions, Criteris 
de traducció de noms, denominacions 
i topònims i Criteris de traducció de 
textos normatius del castellà al català. 
Us en recordem l’adreça: http://cultura.
gencat.net/llengcat/publicacions/index.
htm, i heu de buscar-los al nou apartat 
Publicacions en línia.1

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/llengua/
publicacions. 
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Verbs amb preposició

Alguns verbs es lliguen al seu complement 
amb una preposició. D’altres, però, segons 
la preposició que porten, o si no en porten 
cap, tindran un significat diferent:

Col·laboren en un projecte sobre indemnit-
zacions i primes.
Col·labora amb el Col·legi en un projecte 
de protecció de dades.
Tothom participava de l’èxit de la campanya 
d’imatge del Col·legi.
Participem en la campanya d’imatge del 
Col·legi.
Cal anar amb compte amb els missatges 
confusos i poc clars.
Tingueu en compte que el curs sobre 
assegurances de salut comença dijous.

Amb preposició o sense?

Pel que fa als verbs augmentar i disminuir, 
veurem que podem utilitzar-los sense 
preposició o amb les preposicions en, de o 
fins a. Vegem-ne alguns exemples:

El preu de les primes ha augmentat sis 
euros.
El preu de les primes ha augmentat en sis 
euros.
Volen augmentar la retenció del 18% en 
què està ara.
Les assegurances combinades poden 
augmentar fins al 30%.
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Aquest any disminuiran els fons de 
garantia un 2%.
Els preus de les pòlisses han disminuït en 
un 4% respecte a l’any passat.
La indemnització ha disminuït dels deu 
punts de l’any passat i se situa als dos 
punts.
Els ingressos dels treballadors poden 
disminuir fins a la meitat.
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En aquest número volem parlar-vos 
d’un cercador de terminologia jurídica 
i administrativa dissenyat pels serveis 
lingüístics del Departament de Justícia i 
Interior de la Generalitat de Catalunya, el 
Justiterm, que permet a l’usuari gestionar-
se ell mateix les consultes terminològiques. 
Es pot trobar a l’adreça www3.gencat.
es:81/justicia/llengua/dp/diccio.htm. 1

El Justiterm permet fer cerques del 
castellà al català i del català al castellà de 
termes, expressions i fraseologia jurídics 
i administratius d’abast general, que ja 
apareixen en el Diccionari de la llengua 
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, 
en altres obres bàsiques de referència, i 
d’altres de diccionaris més especialitzats 
elaborats conjuntament amb el TERMCAT. 

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/justicia/justiterm.

En el primer camp del formulari de cerca cal 
escriure-hi la informació de què es disposa 
sobre el terme a cercar (la forma sencera si 
es coneix, el començament, la terminació, 
etc.). Tot seguit, si es vol i si es té més 
informació per filtrar més adequadament la 
cerca, es poden anar emplenant els altres 
paràmetres del formulari (el significat de les 
abreviacions de les categories gramaticals 
apareix a l’apartat Abreviacions). Si no es 
fa això, el cercador treballarà amb els que 
apareixen per defecte al formulari. En la 
resposta, en lletra negreta apareix la forma 
consultada i les formes sinònimes en la 
mateixa llengua; en no negreta, en canvi, 
apareixen les formes equivalents en l’altra 
llengua. 
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Arran del premi al millor web corporatiu que 
el Saló E-TECH ha atorgat al vostre Col·legi, 
hem cregut oportú aprofitar aquest espai per 
presentar-vos una petita mostra de termes 
sobre les noves tecnologies i Internet, un 
sector en què l’anglès és la llengua que 
domina, perquè en pugueu fer ús.

administrador/a de webs  webmaster
adreça electrònica (a/e) e-mail
allotjament housing
cercador search engine
cibertira banner
clicar (fer un clic) to click
contrasenya password
disc compacte (CD) compact disc
en línia on-line
enllaç link
galeta cookie
hostatge hosting
intrús hacker
lloc web (el web) web site
pàgina inicial home page
pàgina web (la web) web page
xat (tertúlia) chat

A la pàgina del Centre de Terminologia, 
TERMCAT (www.termcat.cat), hi podreu 
consultar els dubtes que tingueu sobre 
termes d’informàtica, Internet... 

juliol
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RECURSOS

En aquest número us volem parlar de 
recursos que es troben a la xarxa per a 
l’autoaprenentatge de la llengua, útils 
per a les persones que no tenen temps 
per assistir a una formació presencial o 
a distància com la que s’ofereix des del 
Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica o des d’altres entitats i, en canvi, te-
nen els mitjans i l’oportunitat per formar-
se des de casa. 

En concret, us volem recomanar els cur-
sos que el Departament de Justícia i In-
terior té penjats al seu web (www.gen-
cat.net/dji/serveis/linguistic/formar/
index.htm).1 Us els recomanem perquè, 
a banda dels cursos de nivell B, C i D 2,     
s’ofereix un curs d’autoaprenentatge 
de llenguatge jurídic, que pot ser de 
l’interès dels mediadors d’assegurances.

El material d’aquest curs específic (fra-
seologia, terminologia, models de do-
cuments, etc.) s’adiu al contingut del 
Certificat de coneixements de llenguatge 
jurídic de la Direcció General de Política 
Lingüística (també s’adiuen als contin-
guts de la DGPL els altres tres cursos de 

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/justicia/adjucat/
llengua> Recursos lingüístics.
2 El curs de nivell D actualment no està disponible.
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coneixements generals). 3

Consta de catorze temes. La majoria 
contenen una breu explicació il·lustrada 
amb exemples, alguns exercicis i el solu-
cionari corresponent. El programa ofereix 
quatre possibilitats: accedir als temes 
(teoria), anar directament o a través de 
la teoria als exercicis (pràctica), accedir 
a l’estructura dels documents i als exem-
ples, i també consultar directament la teo-

3 Actualment el Certificat de llenguatge jurídic (J) de la 
Direcció General de Política Lingüística no es convoca. El 
Departament de Justícia, mitjançant el Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada, elabora i expedeix els 
seus propis programes i certificats. Aquests certificats 
són equivalents als de la Direcció General de Política 
Lingüística (www.gencat.cat/llengua/certificats). 

ria corresponent a cada exercici. L’usuari 
d’aquest curs també pot accedir al mòdul 
d’avaluació dels exercicis interactius, 
una eina que li permetrà de resoldre’ls di-
rectament a la pantalla, consultar quines 
són les respostes correctes i saber el re-
sultat obtingut en cada exercici, és a dir, 
el nombre de respostes encertades sobre 
el total de preguntes. D’aquesta manera 
pot avaluar el seu procés d’aprenentatge.

Des d’aquí us animem a seguir aquest 
curs i, per què no, a obtenir el Certifi-
cat de llenguatge jurídic de la DGPL (la 
inscripció a les proves s’obre el mes de 
febrer; podeu informar-vos-en al telèfon 
972 22 54 17). 
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S’acosten les festes de Nadal i potser ja heu 
començat o començareu ara a preparar les 
felicitacions. Per felicitar els vostres clients, 
amics, col·laboradors... les expressions que 
es fan servir habitualment són: Bon Nadal! 
o Bones festes! Si també volem desitjar un 
bon any, direm Feliç any nou! o Bon any! 

També, en relació amb aquestes festes, 
volem aprofitar per comentar-vos algunes 
expressions que convé evitar perquè són 
calcs: hem vist que desitgem un Bon 
Nadal, no uns *bons nadals; la nit del 24 
de desembre celebrem la Nit de Nadal, i 
no pas la *nit bona, i el raïm no el mengem 
la *nit vella sinó la nit de Cap d’Any. 
 
D’altra banda, creiem que ara és un bon 
moment per recordar-vos que al web del 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
(http:// www.cpnl.cat) hi ha una pàgina de 
recursos nadalencs on podreu descobrir els 
orígens del Nadal, del tió o del pessebre, on 
podreu trobar nadales, idees i suggeriments 
en relació amb aquestes dates, la carta als 
Reis, etc.

I per si us pot interessar, us passem una petita 
llista de paraules relacionades amb el Nadal 
a casa nostra perquè en conegueu l’origen:  

caneló: ve de l’italià cannellone, que a la 
vegada prové del llatí canna, que vol dir 
‘canya’.
escudella: del llatí scutella, que vol dir 
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‘copeta, tasseta’; la fem servir des de l’any 
1271. 
massapà: d’origen incert, probablement ve 
de l’àrab mahsaban, que vol dir ‘capsa de 
fusta’ i que contenia aquest producte.
neula: del llatí nebula, que vol dir ‘boira; 
substància fina, transparent’; mot que ha 
conservat des del segle XI el sentit actual 
metafòric aplicat al ‘full prim de pasta de 
farina’.
pessebre: del castellà pesebre, que alhora 
prové del llatí praesepe, que significa 
‘establia; menjadora’; apareix al voltant de 
l’any 1400.
torró: d’origen incert, probablement derivat 
de torrar o potser de terra, en el sentit de 
‘terrós’, per comparació amb un conglomerat 
de terra.
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En aquest apartat volem informar-vos 
d’un lloc web altament recomanable que 
aplega molts recursos: el de Softcatalà 
(www.softcatala.org).

Softcatalà és una associació sense fina-
litat de lucre que té com a objectiu fo-
mentar l’ús del català a la informàtica, 
Internet i les noves tecnologies. La for-
men estudiants, professionals i usuaris: 
enginyers informàtics, filòlegs, dissenya-
dors i traductors, que fan aquesta feina 
d’una manera desinteressada.

Softcatalà organitza el desenvolupament, 
la traducció i la distribució de programari 
en català: a la seva pàgina El Rebost 
hi trobareu una completa relació de 
navegadors, programes de gestió, 
de documentació, d’eines d’Internet, 
d’ofimàtica... 

Softcatalà també dóna a conèixer als 
usuaris de parla catalana les noves tec-
nologies en la seva llengua, com ara 
el GNU/Linux, el programari lliure i al-
tres iniciatives. Podeu consultar-les a 
l’apartat Enllaços, en què hi ha informa-
ció sobre diccionaris, traductors i altres 
recursos. En el capítol de traductors, 

aprofitem per destacar una novetat: el 
web gratuït Comprendium (www.com-
prendium.es), de traducció automàtica en 
diverses direccions, entre les quals hi ha 
el català-castellà i el català-anglès. 1

Finalment, Softcatalà ha creat eines prò-
pies, tant informàtiques com lingüísti-
ques, per tal que qualsevol usuari pugui 
fer traduccions al català i els desenvolu-
padors de programes puguin adaptar els 
seus programes a aquesta llengua. Des-
taquem el Recull de termes informàtics 
català-anglès, amb més de 4.000 termes 
extrets dels textos originals en anglès 
que Softcatalà ha anat traduint, que 
s’actualitza continuadament, i la Guia 
d’estil, revisada pel Centre de Termino-
logia TERMCAT, document de consulta 
que pretén establir les normes que s’han 
d’aplicar a les traduccions que es fan 
a Softcatalà i que es pot considerar un 
complement del Recull de termes. 

1 La informació d’aquest paràgraf no es correspon 
exactament amb la informació actual del web de 
Softcatalà. El traductor de Comprendium actualment no 
està disponible.
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Des de l’entrada en circulació de la nova 
moneda europea l’any 2002, han sorgit 
també nous termes arran d’aquesta política 
monetària única de la zona de l’euro. 
De l’euro, ja en vam parlar en el butlletí 
número 77, així doncs en aquesta ocasió us 
presentarem algunes paraules i sigles d’ús 
habitual en les operacions financeres, en els 
mitjans de comunicació...

BCE: Banc Central Europeu.
BCN (banc central nacional): designa el 
banc central d’un estat membre de la Unió 
Europea que ha adoptat la moneda única.
ECOFIN: és el Consell de la Unió Europea 
constituït pels ministres d’economia i 
finances de cada un dels estats membres.
EEE: Espai Econòmic Europeu, és el conjunt 
dels estats membres de la Unió Europea 
més Islàndia, Liechtenstein i Noruega.
EURIBOR: tipus d’interès d’oferta en el 
mercat interbancari de l’euro.
Eurogrup: conjunt integrat pels ministres 
d’economia i finances dels estats de la zona 
de l’euro, que es reuneix regularment per a 
tractar d’assumptes monetaris, econòmics 
i financers. Les reunions tenen caràcter 
informal, ja que les decisions només poden 
adoptar-se en el marc de l’ECOFIN.
Eurosistema: òrgan financer constituït pel 
Banc Central Europeu i els bancs centrals 
dels estats que han adoptat l’euro.
IHPC (índex harmonitzat de preus 
al consum): índex de preus de consum 
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comparable entre els països de la Unió 
Europea, que el Banc Central Europeu 
utilitza per avaluar l’estabilitat de preus.
MTC II: mecanisme de tipus de canvi II; 
sistema de canvi que vincula les monedes 
dels estats membres que no participen de 
l’euro i té per objectiu garantir l’estabilitat 
canviària dins la Unió Europea, tant entre 
l’euro i la moneda d’aquests països com 
entre les monedes d’aquests països entre si.
UEM: Unió Econòmica i Monetària.
Zona de l’euro: designa la zona geogràfica 
formada pel conjunt dels estats que han 
adoptat l’euro i on s’aplica una política 
monetària comuna dirigida pel Banc Central 
Europeu.
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Us informem sobre dos diccionaris de 
consulta gratuïta a través d’Internet 
que pensem que poden ser del vostre 
interès, l’un perquè posa a l’abast de 
molta gent, per la via de la informàtica, 
una obra cabdal de la lexicografia i de la 
lingüística catalanes que no sempre és 
fàcil de consultar, per la seva magnitud, 
en el format tradicional: el Diccionari 
català-valencià-balear d’Antoni M. 
Alcover i Francesc de Borja Moll. L’altre 
perquè la seva temàtica és cada cop 
més present en totes les professions: el  
Diccionari de telecomunicacions elaborat 
per la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació i el TERMCAT.

La informatització del Diccionari cata-
là-valencià-balear (http://dcvb.iecat.
net) es va dur a terme a l’Institut d’Estu-
dis Catalans durant el bienni 2001-2002, 
a partir d’un acord de col·laboració entre 
l’editorial Moll, propietària de l’obra, i 
l’IEC, responsable del disseny i execució 
del projecte i entitat que posa a disposi-

ció el seu servidor per a la consulta de 
l’obra a través d’Internet. El finançament 
va anar a càrrec de la Generalitat de Ca-
talunya, del Govern de les Illes Balears i 
del Govern d’Andorra.

La consulta del Diccionari català-valen-
cià-balear en versió electrònica reprodu-
eix la consulta convencional del diccio-
nari imprès. A partir del mot d’entrada, 
s’accedeix a l’article corresponent. Les 
il·lustracions i les taules de flexió han es-
tat incorporades com a fitxers vinculats 
al text, de manera que l’usuari les pot 
consultar activant la icona corresponent. 

El Diccionari de telecomunicacions 
(http://dursi.gencat.net/stsi/dicctel)1, 
que pretén posar a l’abast de tothom de-
finicions i termes relacionats amb el món 
de les telecomunicacions, ha estat realit-
zat per Eduard Bertran i Albertí, professor 
de la Universitat Politècnica de Catalun-
ya. S’hi poden fer consultes alfabètiques, 
així com cerques per terme o paraules en 
concret. 

1 L’adreça actual és www6.gencat.cat/stsi/dicctel.   
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Segurament per a molts de vosaltres ja 
s’acosten les vacances. És possible que en 
cartes o en rètols hàgiu d’indicar que durant 
uns quants dies el servei o l’oficina estaran 
tancats. Aprofitem, doncs, per donar-vos 
algunes indicacions sobre l’expressió de les 
dates que us poden ser útils.

Les preposicions

Per determinar un període, podeu utilitzar 
les parelles de preposicions de... a o des 
de ... fins a. En qualsevol cas, tingueu en 
compte que si s’introdueix l’expressió de 
temps amb des de cal completar-la amb fins 
a. I si s’introdueix amb la preposició de s’ha 
de completar amb la preposició a. 

des del 15 fins al 31 de juliol
del 15 al 31 de juliol
*des del 15 al 31 de juliol
*del 15 fins al 31 de juliol

L’article

Convé recordar, també, que l’article s’ha 
d’apostrofar davant els números 1 i 11, tant 
si estan escrits amb lletres com si estan 
escrits amb xifres.

de l’1 al 30 d’agost
de l’11 al 25 d’agost
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Inclusiu o inclusivament?

Si en l’expressió del termini cal comentar 
que és “amb inclusió” dels dies que s’indi-
quen, aleshores haurem d’afegir l’adverbi 
inclusivament. En canvi, inclusiu és cor-
recte com a adjectiu (‘que inclou’, ‘que com-
prèn’) en determinats contextos: segment 
inclusiu, eficàcia biològica inclusiva... 

Tindrem tancat de l’1 al 15 d’agost inclusi-
vament
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Us pot ser útil saber que existeix un cer-
cador del BOE en català. Es pot tro-
bar a www.boe.es/g/cat/bases_datos/
web.php1. Veureu que heu d’introduir-hi 
la paraula o frase que us interessa que 
contingui la vostra cerca i clicar el botó 
corresponent. Podeu utilitzar, com és ha-
bitual, el signe de l’asterisc com a como-
dí al final d’una paraula quan no estigueu 
segurs de com acaba o quan vulgueu que 
la vostra cerca sigui més àmplia. Apro-
fitem també per comentar-vos que en 
aquesta mateixa adreça podeu consultar 
els suplements del BOE en català.

D’altra banda, us informem que al DOGC 
núm. 4139, de 24 de maig, ha aparegut 
la Resolució PRE/1420/2004, de 26 
d’abril, per la qual es publiquen termes 
normalitzats pel Consell Supervisor 
del TERMCAT. Conté els termes aprovats 
durant el tercer quadrimestre de 2003, 
que pertanyen als àmbits de l’alimentació 
i la gastronomia, l’art, els esports, la 
gestió empresarial, la medicina, els 
peixos i la recerca. Periòdicament el 
TERMCAT publica al DOGC resolucions 
que aproven els termes que ha estudiat 
i aprovat el seu Consell Supervisor, cosa 
que els dóna la categoria d’oficials i, per 
tant, de normatius. Tots els termes que ha 
anat aprovant el Consell Supervisor del 
TERMCAT, amb les equivalències en altres 
llengües i les definicions corresponents, 
es poden consultar a la Neoloteca: 
www.termcat.net/neoloteca/index.html. 2

1 L’adreça actual és www.boe.es/diario_boe/
calendarios.php?c=c. 
2 L’adreça actual és www.termcat.cat/ca/neoloteca. 

Finalment, hem pensat que també us pot 
interessar fer un cop d’ull a dos webs: 

Un és el web Mer-cat, una guia de 
professionals i empresaris d’arreu del 
país que usen la llengua catalana en la 
seva activitat comercial (actualment, més 
de 3.000). El web permet fer una cerca 
general, territorial o per tipus de sector 
o activitat: www.mer-cat.net3. L’altre és 
el de l’associació WICCAC (Webmàsters 
Independents en Català, de Cultura i 
d’Àmbits Cívics: www.wiccac.org/index.
html4), una agrupació que pretén posar en 
contacte els webmàsters (persones que 
elaboren, individualment o en grup, els 
seus webs) independents, intercanviar 
opinions i experiències i, al mateix 
temps, impulsar la normalització de l’ús 
de la llengua catalana a Internet. Entre 
altres coses, a través del Baròmetre de 
l’ús del català a Internet (wiccac.org/
webscat.html 5), fa prop de dos anys que 
observen l’ús del català als webs del 
món dels negocis, de l’administració i del 
comerç. 

3 Aquest web actualment no està actiu.
4 L’adreça actual és http://wiccac.cat. 
5 L’adreça actual és http://wiccac.cat/webscat.html. 



> 27

assegurem-nos-en | el butlletí

QÜESTIONS DE LLENGUA

En el butlletí anterior vam introduir el tema 
de les expressions de temps amb informació 
sobre com usar les preposicions i els articles 
en les dates. En aquesta ocasió comentarem 
alguns aspectes sobre la indicació dels anys 
i els mesos.

La indicació dels anys

A davant dels anys, hi escriurem l’article el 
o l’expressió l’any. No hi hem pas d’afegir la 
preposició a davant de l’article.

L’any 1990 es va instaurar el Premi Sol
El 2000 es van renovar els càrrecs col·legials

La successió d’anys podem indicar-la de 
forma abreujada, deixant senceres les dues 
xifres de les dècades (2002-04), o bé sense 
fer l’abreujament (2004-2005). 

La indicació del mes

Quan ens referim als mesos sense precisar 
cap data concreta, els introduirem amb les 
preposicions a o per:

Pel maig se celebrarà la festa patronal del 
Col·legi de Mediadors de Girona
A l’abril hi haurà un seminari sobre 
mediació

En les expressions concretes dels mesos 
s’hi pot afegir la preposició a o bé usar 
l’article sol:

juliol
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setembre
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El desembre de 2003 va finalitzar el 
curs superior d’assegurances

Al juny de 2004 va tenir lloc el 3r Congrés 
Europeu de Corredors d’Assegurances

Recordem que quan expressem la data 
escriurem els mesos sempre en minúscula i 
l’ordre dels elements és el que segueix: 

Girona, 2 d’octubre de 2004

Noteu que quan escrivim la data, davant de 
l’any no hi posem l’article. 
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Us fem la ressenya de dues publicacions 
recents que us poden ser útils, totes 
dues editades pel TERMCAT, Centre 
de Terminologia, amb la col·laboració 
d’altres organismes.

La primera és Terminologia de recur-
sos humans, elaborada amb l’assesso-
rament d’experts d’ESADE, de Konsac i 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
obra que conté 280 termes i expressions 
pròpies del camp dels recursos humans i 
de les relacions laborals, present en els 
elements de comunicació de la majoria 
d’empreses i organitzacions. S’han re-
collit els termes més bàsics i específics 
d’aquesta àrea, amb els seus equivalents 
en castellà, francès i anglès. Per facili-
tar-ne la consulta, al final del diccionari 
s’inclouen uns índexs alfabètics bilingües 
castellà-català, francès-català i anglès-
català. Una de les seves aportacions més 
importants és presentar fixades en català 
denominacions de conceptes que fins ara 
tenien un ús vacil·lant o bé es designaven 

amb formes foranes, com ara assetja-
ment psicològic, proposat com a alterna-
tiva al manlleu mobbing, per analogia al 
terme normatiu assetjament sexual.  

La segona és el diccionari Terminologia 
notarial, que el TERMCAT ha elaborat 
aquest cop amb l’assessorament 
d’experts del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i del Col·legi Notarial de les 
Illes Balears. Aquesta terminologia 
aplega i defineix els termes d’ús més 
habitual a les notaries i en presenta 
els equivalents en castellà. A més, s’hi 
inclouen termes que provenen d’altres 
branques del dret que estan estretament 
vinculades amb la feina diària del 
notari, com ara el dret civil (amb un pes 
important del dret successori), el dret 
hipotecari o el dret mercantil (sobretot 
termes relacionats amb les societats).

Aquests llibres poden trobar-se, entre 
altres llocs, a la Llibreria de la Generalitat. 
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Continuant amb les expressions de temps, 
aquest cop parlarem de la indicació de 
les hores, i també hi hem afegit algunes 
remarques que us podran ser útils. 

Les hores

La manera tradicional d’expressar les hores 
és indicant els quarts i l’hora en curs a més 
de la part del dia. En general s’escriuen en 
lletres, però en textos no formals s’usen els 
nombres trencats:

La reunió començarà a tres quarts de set 
del vespre
L’assemblea de dimarts serà a 3/4 de 9 del 
vespre

Quan ens calgui ser més precisos (horaris de 
mitjans de transport, horaris comercials...) 
tenim de la possibilitat d’indicar l’hora amb 
el sistema internacional:

A les 20.30 h es farà l’acte de clausura de 
les jornades

Recordeu que en aquest darrer cas:

.el signe que separa les hores dels minuts 
no ha de ser mai una coma
.l’abreviatura d’hora (h) no porta mai punt al final
.entre el número indicatiu de l’hora i 
l’abreviatura (h) hi ha d’haver un espai
.no s’ha d’especificar la part del dia (matí, 
tarda...)

octubre
novembre

desembre
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Un cop l’any/ un cop a l’any/ un cop per 
any/ un cop cada any

Per indicar la freqüència o repetició amb 
què s’esdevé un fet, ens serveixen totes 
aquestes expressions.

D’aquí a dos dies

La indicació d’un moment futur s’expressa 
amb d’aquí a. No ens oblidem de la a.

Bianual o dos cops l’any

Quan volem dir que un fet es produeix un 
any sí, l’altre no, hem de dir cada dos 
anys o biennal, perquè bianual significa 
‘dos cops l’any’. De la mateixa manera les 
expressions bisetmanal, bimensual, etc., 
volen dir que el fet es produeix dos cops 
durant el període indicat.
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Hem pensat que en aquest primer núme-
ro de l’any us podíem informar, més que 
de recursos lingüístics, d’espais on po-
deu trobar notícies, opinions o reflexions 
a l’entorn del foment de la llengua i cul-
tura catalanes.

En primer lloc us donem l’adreça del 
butlletí virtual Cercle XXI, associació 
que es defineix com un grup de persones 
provinents de diversos àmbits professio-
nals que volen contribuir a fer realitat 
l’objectiu que la llengua catalana esde-
vingui idioma d’ús comú plenament nor-
mal als territoris on es parla. Publiquen 
un butlletí virtual de notícies i opinions 
que trobareu a www.cercle21.org/butlle-
ti 1, del qual han aparegut ja 3 números.

El segon espai del qual us volem infor-
mar és el d’El Racó Català, un col·lectiu 
sense ànim de lucre i independent que 
pretén ésser un punt d’informació i un 
fòrum d’opinió sobre temes socials o 
d’actualitat i també un lloc on informar-se 
d’actes que tenen lloc arreu del territori 
i un altaveu per fer-se ressò del treball 
de diferents grups de gent i associacions 
que treballen per la difusió de la llengua 

1 L’adreça actual és www.cercle21.cat/newsletter.  

i cultura catalanes. El seu web és: www.
racocatala.com/textos 2. 

Finalment, us informem que ha aparegut 
un nou setmanari en català, Actual 3, 
que es difon als punts de venda habituals 
de premsa escrita. El Grup Dossier ha ini-
ciat aquesta nova publicació de notícies 
d’actualitat i informació general. Com-
prèn totes les seccions clàssiques (polí-
tica, societat, internacional, economia, 
cultura, esports), una agenda d’activitats, 
programació de televisió i ràdio, recull 
de premsa i altres seccions complemen-
tàries. Hi tenen un pes remarcable els ar-
ticles d’opinió, amb veus destacades de 
tot l’espectre sociològic i polític.

Esperem que les nostres recomanacions 
siguin del vostre interès i us desitgem un 
molt bon començament d’any.

2 L’adreça actual és www.racocatala.cat. 
3 No ens consta que actualment s’editi aquesta 
publicació.
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En aquest butlletí no comentarem ni 
aspectes gramaticals ni de convencions. 
En aquesta ocasió us parlarem de l’origen 
d’alguns termes molt usuals relacionats 
amb el món laboral.
 
diner: del llatí denarius, moneda romana de 
plata que valia deu asos.
estalviar: prové del basc antic estalbe, que 
volia dir ‘protecció, lloc protegit’.
fisc: del llatí fiscus, cabàs de joncs o vímets. 
D’aquí va passar a significar cabasset per 
guardar els diners i, més tard, tresor públic. 
negoci: era ja en llatí la negació d’oci, 
otium/negotium (‘oci/no-oci’).
salari: del llatí salarium, inicialment 
significava ‘ració de sal donada als soldats 
romans’, després va passar a denominar 
‘suma que es donava als soldats perquè es 
compressin sal’, i d’aquí es va generalitzar 
al sentit de ‘sou’.
subhasta: prové de la forma del llatí sub 
hasta vendere (‘vendre sota l’asta o pica’), 
perquè es clavava una pica com a símbol de 
la propietat pública, davant l’indret on es 
complia la venda al millor postor de béns de 
deutors del fisc.
taló: també volia dir ‘turmell’, i va prendre 
el sentit figurat d’’extrem d’un document 
que s’expedia conservant-ne la soca, matriu 
o taló’.
tarifa: prové de l’àrab arraf, que vol dir ‘ell 
dóna a conèixer’.
treballar: prové del llatí tripaliare, que 
significava ‘torturar’, derivat de tripalium 
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(instrument de tortura construït amb tres 
pals). 
xec: originàriament del nom del joc dels 
escacs en llengua persa, shah mat (‘el rei 
és mort’). Aquest mot va passar al francès 
antic, eschac, i d’aquí a l’anglès, que va 
derivar en el verb to check (‘controlar’).
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Avui en aquest apartat us volem posar 
a l’abast els recursos lingüístics que el 
Departament de Treball i Indústria posa 
a disposició del ciutadà a través de 
l’apartat Llengua catalana del seu web: 
www.gencat.net/treball i industria/
llengua_catalana/index.html 1.

Hi destaquem l’apartat Català i formació 
ocupacional, on trobareu dues eines im-
portants: la col·lecció “Glossaris Ocu-
pacionals”, una sèrie de vocabularis re-
latius a 26 professions. Són de doble con-
sulta (català-castellà i castellà-català), i 
les entrades aporten informació grama-
tical, sobre sinònims i sigles. En aquest 
mateix capítol trobareu informació sobre 
el Mòdul de català ocupacional 2, 
curs dissenyat específicament per treba-
llar els continguts de llengua catalana en 
el marc dels cursos de formació ocupa-
cional. Les entitats interessades poden 
demanar aquest material a la Secció de 
Documentació i Publicacions del Depar-
tament de Treball i Indústria (tel. 93 228 
57 57 i a/e ciutada.dti@gencat.net). 

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/empresaiocupacio, 
recorregut Serveis i tràmits > Serveis lingüístics. 
L’organització de la informació d’aquest apartat ara és 
diferent. 
2 Actualment no disponible.

En l’apartat Diccionaris i vocabularis 
específics hi trobareu, a més de la 
col·lecció de glossaris esmentada, 
el Vocabulari de restaurants, un 
cercador de termes sobre el món 
de la indústria relatius a 22 sectors 
industrials i la publicació Glossari de 
termes logístics, editada pel CIDEM 
amb la col·laboració del Centro Español 
de Logística.

Destaquem també l’apartat Models 
de documents i impresos, on trobareu, 
entre altres coses, els models de tots 
els contractes laborals en català 
i el Manual de documents per a 
l’empresa, que posa a l’abast de les 
empreses els models de documents més 
habituals i recomanacions lingüístiques 
per millorar la comunicació interna i amb 
els clients. 

Finalment, a l’enllaç www.gencat.net/
treballiindustria/relacions_laborals/
models/index.html 3 del mateix web hi 
ha diferents models d’estatuts i altres 
documents relacionats amb la constitució 
d’empreses i entitats.

3 Enllaç no disponible. Aquesta informació es troba a 
l’apartat Assessorament.
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Tenint en compte que molts dels que llegiu 
aquest butlletí heu de redactar sovint 
documents, hem cregut oportú comentar-
vos els usos del tractament personal en els 
textos.

De vós o de vostè?

Tant l’un com l’altre són els tractaments 
habituals en les relacions administratives 
i comercials. Ara bé, el tractament de vós 
ens ofereix uns avantatges que no té el 
tractament de vostè. Vegem-ho.

Avantatges del tractament de vós 

Utilitza les mateixes formes per adreçar-se 
a homes i dones indistintament, en canvi 
el tractament de vostè utilitza formes 
diferents.

Us saludo (vós)

El saludo / La saludo (vostè)

Utilitza les mateixes formes per adreçar-
se a un destinatari o a més d’un, en canvi 
el tractament de vostè utilitza formes 
diferents.

Us saludo (vós)

El saludo / La saludo / Els saludo / Les 
saludo (vostè)

Els possessius del tractament de vós 
són el vostre, la vostra, els vostres, 
les vostres. Així doncs, en un document 
redactat amb el tractament de vós si 
utilitzem els possessius el seu, la seva, 
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els seus, les seves no provocarem cap 
confusió en qui llegeix perquè sempre es 
refereixen a una persona diferent d’aquella 
a qui adrecem el document. En canvi, si en 
el document fem servir el tractament de 
vostè, els possessius el seu, la seva, els 
seus, les seves poden provocar confusió 
en qui llegeix perquè es poden referir tant a 
la persona a qui adrecem el document com 
a una altra persona.

Juntament amb el vostre número de 
col·legiat i envieu-nos també el seu. (vós)

Juntament amb el seu número de col·legiat 
i enviï’ns també el seu. (vostè)

Els verbs 

En el tractament de vós la persona del verb 
és la segona del plural.

Rebeu una salutació cordial.

En el tractament de vostè la persona del 
verb és la tercera del singular.

Rebi una salutació cordial.

I finalment, cal tenir present que el 
tractament que hàgiu triat l’heu de mantenir 
al llarg de tot el document.
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Us presentem dos nous recursos per a la 
traducció automatitzada: 

El primer és el Portal de les tecnologies 
lingüístiques de l’Institut Cervantes, 
que, amb l’objectiu de facilitar l’accés a 
continguts de la societat de la informació 
disponibles en castellà, ofereix un 
servei gratuït de traducció automàtica 
del castellà al català, francès, anglès o 
portuguès i viceversa. Es poden traduir 
textos i arxius de text, i també pàgines 
web. L’adreça és http://oesi.cervantes.
es/traduccion.jsp.

El segon és el servei Translendium1, de 
l’empresa Comprendium, un traductor de 
documents en línia (permet traduir els 
formats DOC, ASCII, RTF i HTML) a preus 
assequibles (sempre es fa un pressupost 
previ abans d’executar la traducció) en 23 
direccions de traducció, entre les quals 
s’inclouen la del castellà, anglès i francès 
al català i viceversa. Podeu accedir-hi des 
del web http://comprendium.es.

1 Actualment no disponible.

Finalment, us informem que s’ha creat 
el Portal de recursos lingüístics 
de l’Institut Joan Lluís Vives (www.
llengua.info), preparat pels serveis 
lingüístics de la xarxa d’universitats de 
l’Institut Joan Lluís Vives, que posa a 
l’abast de tothom els diversos recursos 
lingüístics d’aquestes universitats. El 
portal s’estructura en tres blocs principals 
de contingut: Formació, Assessorament 
i terminologia i Dinamització. S’hi pot 
trobar, entre altres coses, informació 
sobre materials de referència i sobre 
programaris informàtics específics, 
sol·licitar correccions, consultar dades 
sociolingüístiques i qüestions de 
legislació i polítiques sobre la llengua... 
També hi ha una secció especial centrada 
en vocabularis bàsics: www.llengua.info/
vocterm.  
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Aquest trimestre us farem cinc cèntims de 
quan i com s’han d’utilitzar els tractaments 
protocol·laris, que són expressions de res-
pecte a certs càrrecs de rellevància social. 
No es tracta de cap normativa lingüística, 
sinó d’un costum social. 

En quins textos o en quines situacions 
se solen usar 

L’ús d’aquestes expressions és menys ha-
bitual que anys enrere, però encara s’utilit-
zen molt en invitacions personals, saludes, 
encapçalaments de cartes d’agraïment, en 
algunes sol·licituds; també en actes en què 
hi ha la presència d’autoritats, en l’inici d’al-
guna conferència...

Com s’utilitza un tractament protocol·lari

•	 En els textos escrits, l’ordre és el següent:

tractament + nom i cognom + càrrec

Il·lustríssima Senyora Anna Pagans, al-
caldessa de Girona

Com veieu, el tractament protocol·lari 
s’escriu amb les lletres inicials en ma-
júscula i el càrrec sempre s’escriu en 
minúscula.

•	 En usos orals, es pot fer servir el trac-
tament protocol·lari (sempre complet):

Il·lustríssima Senyora

Però també n’hi ha prou amb el genèric Se-
nyor o Senyora, aplicable en tots els casos.
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A continuació us oferim una petita llista de 
tractaments:

alcalde/essa: (de qualsevol munici-
pi de Catalunya, excepte Barcelona): Il-
lustríssim/a Senyor/a

bisbe: Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor

conseller/a de la Generalitat de Catalu-
nya: Honorable Senyor/a

diputat/ada de la diputació provincial: 
Il·lustríssim/a Senyor/a

jutge/jutgessa: Il·lustre Senyor/a

ministre/a del Govern espanyol: Excel-
lentíssim/a Senyor/a

president/a de consell comarcal: Il-
lustríssim/a Senyor/a

president/a de diputació provincial: 
(excepte de la de Barcelona): Il·lustríssim/a 
Senyor/a

president/a de la Generalitat de Catalu-
nya: Molt Honorable Senyor/a

president/a del Parlament de Catalu-
nya: Molt Honorable Senyor/a

rector/a d’universitat: Excel·lentíssim/a i 
Magnífic/a Senyor/a

Podeu consultar el tractament d’altres càr-
recs a la pàgina de la Secretaria de Política 
Lingüística: http://www20.gencat.cat/por-
tal/site/Llengcat, dins de l’apartat El català 
a l’abast, Assessorament lingüístic.
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RECURSOS 

En primer lloc us volem presentar una 
nova publicació de la col·lecció “Criteris 
Lingüístics” de la Secretaria de Política 
Lingüística, el núm. 6: Marcar les dife-
rències: la representació de dones 
i homes a la llengua, que podeu con-
sultar, descarregar i imprimir en línia al 
web Llengua catalana: www6.gencat.
net/llengcat/publicacions/marcar/index.
htm1. Us recordem que els títols anteri-
ors, que també podeu trobar en aquest 
web, són Majúscules i minúscules, Abre-
viacions, Criteris de traducció de noms, 
denominacions i topònims, Criteris de 
traducció de textos normatius del cas-
tellà al català i Documentació jurídica i 
administrativa.

Com es diu a la presentació del llibret, 
el llenguatge és un mirall de la societat 
que l’utilitza, i en el moment actual sem-
bla necessari donar un impuls a l’ús d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric. Per 
exemple, quan avui parlem d’una alca-
dessa ja no pensem que ens estem refe-
rint a la dona de l’alcalde, sentit originari 
de la paraula. Estan en qüestió, doncs, 
l’ús del gènere masculí com a gènere 
universal en el llenguatge i l’exclusió de 
les dones com a subjectes del discurs. El 
repte és aconseguir aquesta adaptació 
a les noves necessitats socials sense 
renunciar a la concisió i claredat neces-

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/llengua/marcar. 

sàries en el llenguatge administratiu. 
En aquest opuscle es recullen diferents 
propostes per utilitzar un llenguatge res-
pectuós amb el conjunt de les ciutadanes 
i els ciutadans.

En segon lloc us volem presentar el nou 
diccionari anglès-català i català-
anglès DACCO de codi obert, específi-
cament dissenyat per ser imprès. El tro-
bareu a www.catalandictionary.org.

Als programaris de codi obert s’hi pot 
accedir, amb els filtres de qualitat previs 
corresponents, per fer-ne modificacions 
que permetin perfeccionar-los o adap-
tar-los a usos concrets, de manera que 
en aquest diccionari s’hi incorporen no-
ves entrades cada dia.

Aquesta eina se subdivideix en quatre 
diccionaris diferents, segons el sentit de 
la traducció (de l’anglès al català o del 
català a l’anglès) i de l’idioma matern de 
l’usuari (català o anglès), que contenen 
exemples i notes d’ús específiques per 
a les necessitats de cada tipus d’usuari. 
També té recursos addicionals, com fit-
xers de so, llistes temàtiques, conjuga-
dors verbals, versions per a principiants 
o usuaris avançats i altres recursos per 
a estudiants.  
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QÜESTIONS DE LLENGUA

El llenguatge administratiu ha de 
caracteritzar-se per la claredat i la simplicitat, 
i utilitzar un llenguatge que respecti el 
conjunt de ciutadans i ciutadanes. Avui us 
proposem, doncs, alguns recursos per evitar 
l’ús discriminatori a l’hora de redactar un 
text formal, que s’han d’utilitzar tenint en 
compte les recomanacions següents:

•	 S’han d’aplicar amb mesura i de 
manera coherent segons cada 
context concret.

•	 Es tracta d’evitar, sense violentar 
la llengua, expressions i termes 
discriminatoris per a les dones.

•	 És recomanable combinar els 
diferents recursos que eviten la 
discriminació per raó de sexe en el 
llenguatge. 

Quins recursos ens permeten evitar la 
discriminació per raó de sexe

1. Formes genèriques: noms col·lectius, 
expressions amb paraules com perso-
na, equip, cos (el cos de la policia local, 
la ciutadania, el funcionariat, tothom, el 
personal, el veïnat...), tractament de vós 
(us saludem cordialment), paraules invari-
ables (l’infant, les autoritats municipals, la 
persona), formes despersonalitzades (amb 
la col·laboració de, dades personals)

2. Formes dobles: senceres (coordinades 
amb les conjuncions i o bé o) o abreuja-

octubre
novembre

desembre

2005
92

des (Benvolgut soci / Benvolguda sòcia; 
els socis i sòcies; amb el vistiplau de la 
presidenta o president; director/a, admi-
nistratius/ives)

3. Formes concretes: professions, càr-
recs (una tècnica d’informàtica; Marta 
Marçal ha exercit com a directora...)

En el proper número ampliarem amb exem-
ples alguns d’aquests punts i veurem quins 
recursos es poden utilitzar segons el tipus 
de text. 

Com us informàvem en el butlletí del tri-
mestre passat, a http://www20.gencat.
cat/portal/site/Llengcat (PDF) podeu con-
sultar el document Marcar les diferències: 
la representació de dones i homes a la 
llengua. “Criteris Lingüístics 6.” Secretaria 
de Política Lingüística i Institut Català de 
la Dona.1 

1 En el mateix enllaç podreu consultar una actualització 
d’aquest document, es tracta de la Guia d’usos no sexistes de 
la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística (2011). 



38 <

assegurem-nos-en | el butlletí

RECURSOS 

Us animem a consultar un apartat molt 
útil del web Llengua catalana, de la 
Secretaria de Política Lingüística: el de 
Recursos bàsics per treballar en ca-
talà (www6.gencat.net/llengcat/sector/
basics.htm)1. Ho fem perquè és un recull 
dels recursos lingüístics de tot tipus amb 
què es pot comptar actualment (i aquesta 
pàgina està permanentment actualitzada) 
per treballar en català (d’alguns n’hem 
parlat en anteriors números d’aquesta 
secció, i d’altres podem parlar-ne amb 
més deteniment en propers butlletins).

A l’apartat d’Assessorament lingüístic 
hi trobareu un cercador per fer consultes 
sobre la forma correcta o adequada d’una 
paraula o expressió en català. Només 
cal escriure la forma de què es tracti i 
seleccionar, si se sap, l’àrea temàtica a 
la qual pertany la consulta (abreviacions, 
lèxic, criteris de traducció, ortografia i 
puntuació...).

Al capítol Diccionaris en línia hi 
trobareu enllaços amb 28 diccionaris que 
es poden consultar des de l’ordinador, 
tant de llengua general com de traducció, 

1 El nom actual de l’apartat és Selecció de webs 
d’interès, i l’adreça www.gencat.cat/llengua/webs. 
La informació actual no coincideix exactament amb la 
descrita.  

terminològics, de frases fetes, etc.

A Models de documents hi ha enllaços 
per obtenir models de documents 
que es poden adaptar a les vostres 
necessitats: des de models de documents 
administratius o jurídics fins als que 
utilitzen les AMPA (associacions de pares 
i mares dels centres educatius), passant 
per models d’estatuts, contractes de 
treball o de gestió esportiva.

Hi ha un apartat, el de Noms de lloc i de 
persona, on s’agrupen de forma especial 
enllaços per obtenir informació sobre 
topònims (noms de lloc) i antropònims 
(noms i cognoms) catalans.

Finalment, hi ha dos apartats destinats 
a la traducció automàtica (Traducció 
automàtica català-castellà-català i 
Traducció automàtica català-anglès-
català) i un de Professionals de la 
llengua, on trobareu, respectivament, 
els principals traductors en línia 
d’aquestes llengües a què es pot recórrer 
i un cercador per obtenir informació 
sobre professionals i centres que 
ofereixen serveis lingüístics (correccions 
i traduccions, classes de català, etc.).   
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Com us avançàvem en el número anterior, 
ampliarem amb exemples alguns dels 
recursos que ens permeten evitar la 
discriminació per raó de sexe i veurem quins 
es poden utilitzar segons el tipus de text.

Recursos segons el tipus de text

1. Documents tancats: adreçats a per-
sones determinades. En aquest cas s’ha 
d’adaptar la redacció del text i el tractament 
a la condició d’home o dona d’aquestes per-
sones. 

Maria Camps, directora adjunta del Col·legi
Ignasi Domènec, director adjunt del Col·legi

2. Documents oberts: adreçats a per-
sones desconegudes, indeterminades o a 
diverses persones (impresos, plantilles, 
sol·licituds...). En aquest cas hem de redac-
tar els documents combinant les diferents 
possibilitats que vam presentar en el but-
lletí anterior per obtenir un text clar i que 
inclogui homes i dones, i procurar fer servir 
formes genèriques per evitar l’abús de les 
formes dobles amb barra.

La persona sol·licitant (en lloc de El/la sol-
licitant)
Nom i cognoms (en lloc de Sr./Sra.)
Domicili (en lloc de Domiciliat/ada a)
Lloc de naixement (en lloc de Nascut/uda a)

gener
febrer

març

2006
93

3. Concordança dels adjectius: 

a) No cal que tinguin forma doble:

el col·laborador/a designat per la Junta

b) Es pot fer la concordança amb l’adjectiu 
més proper:

Benvolguts col·legiats i col·legiades, 
Benvolgudes col·legiades i col·legiats,

c) Podem repetir l’adjectiu:

Benvolguda col·legiada,
Benvolgut col·legiat,

4. Articles i preposicions, tenim diferents 
possibilitats: 

a) Repetir l’article:

 el secretari o la secretària
 les col·legiades i els col·legiats

b) Escriure només un article:

el president o presidenta
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c) Amb la preposició i l’article: 

signatura de la secretària o del secretari
signatura de la secretària o el secretari
signatura de la secretària o secretari

d) En paraules invariables:

el o la gerent del Col·legi
el gerent o la gerent del Col·legi

RECURSOS

En aquest número hem pensat de parlar-
vos d’un recurs una mica diferent perquè 
no és, pròpiament, un recurs lingüístic, 
sinó un mitjà per fer arribar consultes i 
queixes sobre els drets lingüístics que 
tenim els ciutadans de Catalunya d’acord 
amb el marc legal vigent. Es tracta de les 
oficines de garanties lingüístiques. 
Depenen i estan ubicades a les 
dependències de la Secretaria de Política 
Lingüística. N’hi ha 5 a tot Catalunya, una 
d’elles a Girona.

Tal com s’explica al web Llengua cata-
lana (www6.gencat.net/llengcat/ogl/
index.htm1), les oficines de garanties lin-
güístiques atenen consultes, queixes o 
denúncies a l’entorn de l’ús de la llengua 
catalana (i de l’aranès a la Vall d’Aran), 
tramiten les queixes i denúncies perquè 
els organismes competents se’n facin 
càrrec, ofereixen assessorament i recur-
sos a les empreses o entitats objecte de 
queixa o de denúncia per facilitar-los l’ús 
del català i, a partir dels casos atesos, 
fan propostes d’actuacions per afavorir 

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/llengua/ogl.

l’ús del català en els àmbits que generen 
més queixes o consultes.

Van començar a funcionar ara fa un any, 
i el dia 22 de febrer es va fer públic el 
primer balanç de la seva activitat. Durant 
el 2005 les oficines van atendre 2.134 
consultes, queixes i denúncies, de les 
quals 126 es van atendre des de Girona, 
la segona oficina, després de la de 
Barcelona, en volum d’atenció de casos. 

Tant a tot Catalunya com en concret 
a la demarcació de Girona, de les 
peticions rebudes en destaquen les 
queixes i denúncies sobre l’àmbit 
privat i empresarial. Els establiments 
o empreses que han estat objecte de 
queixa o denúncia en un tant per cent 
més elevat han estat comerços de 
venda al detall, restaurants i empreses 
de telecomunicacions. Els aspectes 
que generen més queixes o denúncies 
són la senyalització, l’atenció oral i els 
documents d’oferta de serveis. Pel que 
fa a les consultes, la gran majoria es 
refereixen a les obligacions que estableix 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. 

Pel que fa a l’assessorament, les oficines 
han enviat unes 650 cartes d’oferiment 
de serveis (90 des de Girona), que s’han 
traduït en unes 600 intervencions de 
suport del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Els criteris de traducció de noms

Segurament, en més d’una ocasió, quan 
esteu redactant un document, us heu 
plantejat si cal traduir o no el nom d’una 
persona, d’una institució, d’una llei... 
Ara, doncs, encetarem aquest tema i 
començarem parlant de què cal fer amb els 
noms referits a éssers animats.

Noms propis de persona

El nom propi d’una persona no es tradueix. 
La persona que redacta un text no ha de 
decidir si tradueix el nom d’algú, en tot cas 
és la persona interessada qui decideix si es 
vol traduir el nom o no. 

En català   En castellà

Antoni Godoy   Antoni Godoy
Enrique Orsolich     Enrique Orsolich
Anna Pagans   Anna Pagans

Cal tenir en compte que, des d’un punt de 
vista legal, només es té en consideració 
la forma del nom propi que figura en el 
Registre Civil.

Pel que fa als cognoms, si van units amb 
la conjunció i, en català, o y, en castellà, 
es reprodueixen tal com s’escriuen en la 
llengua original.

abril
maig

juny

2006
94

En castellà

Federica Montseny 
i Mañé
Marcelino 
Menéndez y Pelayo

En català

Federica Montseny 
i Mañé
Marcelino 
Menéndez y Pelayo

En català

el president del 
Col·legi 
el cap del Consell de 
Redacció

En castellà

el presidente del 
Colegio 
el jefe del Consejo 
de Redacción

Designacions de càrrecs

Els càrrecs es tradueixen.

 
Formes de tractament

Les formes de tractament i els tractaments 
protocol·laris es tradueixen.

En català

el senyor Víctor 
Galcerán 

Il·lustríssima Senyora 
Alcaldessa 

En castellà

don Víctor Galcerán/
el señor Víctor 
Galcerán 
Ilustrísima Señora 
Alcaldesa 
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RECURSOS

Us informem que fa poc es va presentar 
l’Opentrad (www.opentrad.org), el 
primer traductor automàtic de textos, per 
via Internet i codi obert, del castellà al 
català i viceversa, del castellà al gallec 
i viceversa, i del castellà a l’euskera (de 
moment no és possible la traducció de 
l’euskera al castellà). Permet traduir els 
textos o documents que l’usuari indiqui, 
així com navegar per pàgines web fent-
ne la traducció al mateix temps que es 
navega.

Amb aquesta eina, doncs, la llengua 
catalana compta amb un nou traductor 
automàtic al/del castellà amb 
característiques diferents als existents i 
amb la possibilitat, per via indirecta, de la 
traducció a/de les altres llengües de l’Estat.  
La filosofia del codi obert amb què ha 
estat concebut permet que lliurement 
qualsevol empresa de desenvolupament 
de programari pugui integrar l’Opentrad en 
els seus sistemes, ja que el seu objectiu no 
és altre que l’impuls de l’ús i la integració 
de la traducció automàtica en diferents 
programes i entorns. 

El projecte ha estat desenvolupat per 
un consorci format per un equip de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
juntament amb les universitats del 
País Basc, d´Alacant i de Vigo, i per les 
empreses Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, 
que lidera el projecte, Elhuyar Fundazioa 
(País Basc) i Imaxin Software (Galícia). 

També recentment la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió ha obert ÉsAdir 
(http://esadir.com1), un portal de recur-
sos lingüístics que es basa en els llibres 
d’estil de Catalunya Ràdio i TV3, adreçat 
a estudiants, a altres mitjans de comuni-
cació, a traductors i altres professionals 
que treballin amb la llengua, però que 
també és d’interès general perquè s’hi 
poden trobar tota mena de recursos lin-
güístics, topònims del país i de l’estran-
ger, la manera d’escriure correctament 
els noms propis de personalitats de tot el 
món, i fins i tot arxius d’àudio per a sentir 
com es pronuncien. 

1 L’adreça actual és http://esadir.cat. 
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QÜESTIONS DE LLENGUA

En aquest butlletí us oferirem algunes 
pautes més sobre els criteris de traducció 
de noms i denominacions, el tema que vam 
encetar el trimestre anterior. 

La traducció de noms d’institucions i 
entitats públiques 

El criteri general és traduir els noms de 
les institucions i les entitats que depenen 
de l’Administració pública i els dels seus 
òrgans de gestió.

Consorci per a la Normalització Lingüística 
Consorcio para la Normalización Lingüística

Secretaria de Política Lingüística  
Secretaría de Política Lingüística

Parc Hospitalari Martí i Julià  
Parque Hospitalario Martí i Julià

Departament de Cultura   
Departamento de Cultura

Ministeri de l’Interior   
Ministerio del Interior

Prefectura Provincial de Trànsit  
Jefatura Provincial de Tráfico

Universitat de la Corunya   
Universidade da Coruña

Generalitat de Catalunya   
Generalidad de Cataluña (en la versió 
castellana de textos oficials)
Generalitat de Catalunya (en la resta de 
textos) 

juliol
agost

setembre

2006
95

Quan el nom d’institucions, entitats i 
organismes públics apareix en forma de 
logotip no cal traduir-lo, encara que aquests 
noms estiguin traduïts en l’interior d’un 
text.

La traducció d’entitats sense finalitat 
de lucre

Segurament moltes d’aquestes entitats 
tenen el nom registrat en una llengua, tot i 
així, la tendència general és traduir-lo.

Col·legi de Mediadors d’Assegurances 
Colegio de Mediadores de Seguros

Museu d’Art    
Museo de Arte

Creu Roja    
Cruz Roja

Institut d’Estudis Catalans   
Instituto de Estudios Catalanes
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RECURSOS

En aquest apartat us volem informar 
d’un projecte molt interessant que es diu 
Llengua.org (http://llengua.org) 1. És un 
portal de recursos que pretén esdevenir 
una referència per a les persones que 
gestionen llocs web perquè hi puguin 
trobar eines i recursos de programari 
lliure per millorar la interfície dels seus 
llocs web institucionals o personals de la 
manera més còmoda i senzilla possible.

Però a banda de presentar recursos 
per a la creació de pàgines web (wikis, 
calendaris o gestors de continguts) o 
per a la comunicació (correu electrònic, 
missatgeria, parla per Internet o creació 
de blocs -weblogs-), ha desenvolupat 
un mòdul d’importació des de l’Open 
Directory Project (un directori d’abast 
mundial basat en les dades de Dmoz, 
de prestigi, funcional, actiu i actualitzat, 
mantingut per editors voluntaris d’arreu) 
que permet la creació d’un directori de 
llocs recomanats d’alta qualitat. 

1 No ens consta la continuïtat d’aquest projecte.

És un projecte impulsat per la Fundació 
Observatori per a la Societat de la 
Informació de Catalunya (FOBSIC: www.
fobsic.cat), amb el suport de la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació, del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
amb la col·laboració del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, que no 
pretén pas competir amb les iniciatives 
ja existents sinó tot el contrari: que el 
portal permeti centralitzar-les totes per 
millorar el coneixement per desenvolupar 
llocs web, a través de mòduls tutoritzats 
i d’altres ajudes personalitzades. Cal 
remarcar, però, que és la primera eina 
d’aquestes característiques amb un clar 
aval institucional.

Aquest projecte serà presentat a Girona 
el dia 10 de novembre a les 18 h, a la 
sala d’actes de la Casa Solterra (c. dels 
Ciutadans, 18, de Girona). Hi esteu tots 
convidats. 
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QÜESTIONS DE LLENGUA

En aquesta ocasió, continuant amb el tema 
dels butlletins anteriors, us oferim algunes 
indicacions sobre els criteris de traducció 
d’esdeveniments històrics, culturals i festius 
i de la documentació oficial.

Els esdeveniments històrics, culturals 
i festius

En general es tradueixen.

Nadal    
Navidad

nit de Cap d’Any   
Nochevieja

Fires i Festes de Sant Narcís 
Ferias y Fiestas de San Narciso

Onze de Setembre  
Once de Septiembre

Guerra dels Segadors  
Guerra de los Segadores

el modernisme de Masó  
el modernismo de Masó

En alguns casos, però, si el nom no té 
equivalent en la llengua d’arribada, no es 
tradueix.

la Patum   
la Patum

els Sanfermines   
los Sanfermines

octubre
novembre

desembre

2006
96

La documentació oficial

Els títols de la documentació oficial i de 
les disposicions normatives es tradueixen 
sempre.

document nacional d’identitat  
documento nacional de identidad

impost sobre el valor afegit   
impuesto sobre el valor añadido

declaració de la renda   
declaración de la renta

O també:

Decret 621/1996, d’11 de novembre, 
pel qual es desenvolupen determinades 
competències en matèria de mediació en 
l’assegurança privada

Decreto 621/1996, de 11 de noviembre, 
por el que se desarrollan determinadas 
competencias en materia de mediación en 
el seguro privado

Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació 
d’assegurances i reassegurances privades

Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación 
de seguros y reaseguros privados
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RECURSOS

La  Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació i la Secretaria 
de Política Lingüística han activat al web 
Gencat un nou traductor per Internet 
obert a tots els ciutadans. Aquesta 
eina permet fer traduccions català-
castellà, català-anglès i català-francès, 
en ambdues direccions, de textos breus 
(fins a 2.500 caràcters) i de pàgines web, 
i també incorporar un botó de traducció 
en un web. La URL és http://traductor.
gencat.cat. 1 

En el cas de les traduccions, el sistema 
marca en vermell les paraules desco-
negudes i en verd les alternatives de 
traducció. Si les hem de publicar, cal 
que siguin revisades per un corrector o 
correctora professional, perquè els siste-
mes de traducció automàtica només do-
nen una traducció de qualitat esborrany, 
més o menys alta, que també va lligada a 

1 Actualment aquest traductor no està obert a la 
ciutadania.Trobareu informació sobre els traductors 
automàtics existents a www.gencat.cat/llengua/
traduccio-automatica.  

  

la proximitat de les llengües (és més alta 
quan es tracta de llengües properes). 

Pel que fa a la traducció de webs, 
consisteix bàsicament a copiar el codi que 
s’ofereix al lloc corresponent del nostre 
web (només funciona per a pàgines HTML 
planes), però millor si aquest procés va a 
càrrec d’algú que tingui un coneixement 
bàsic de programació de pàgines web. 

Ha estat possible posar a l’abast aquesta 
eina gratuïta gràcies a la signatura del 
conveni marc de col·laboració entre el Mi-
nisteri d’Indústria, Turisme i Comerç i el 
Departament de la Presidència per al fo-
ment de les llengües oficials dins l’àmbit 
del desenvolupament de la societat de la 
informació. Properament s’hi incorporarà 
terminologia específica de salut i justícia, 
i per al 2007 es preveu ampliar-lo al cata-
là-alemany-català, català-aranès-català i 
castellà-aranès-castellà. 
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Parlem, un cop més, dels criteris de 
traducció de noms, denominacions i 
topònims. I aquesta vegada ens centrarem 
en els topònims. Segons la Llei de política 
lingüística de Catalunya (Llei 1/1998, de 7 
de gener), l’única forma oficial dels topònims 
al Principat és la catalana, i aquestes 
denominacions són les úniques oficials a 
tots els efectes dins la nostra comunitat 
autònoma. Per tant, escrivim Girona, el 
Gironès, etc.

Ara bé, totes les llengües, i el català no és cap 
excepció, tendeixen a adaptar els topònims 
procedents d’altres llengües, aquells que 
s’usen més sovint. Els adaptem a la fonètica 
i la grafia de la nostra pròpia llengua. Cal 
tenir en compte que es tradueixen perquè 
tenen una forma tradicional en català i hi ha 
una constància documental. Només veurem 
exemples en català i en castellà.

Es tradueixen, sempre que tinguin una 
forma tradicional en català,

•	 Els noms de les capitals de província                                                   
espanyoles

gener
febrer

març

2007
97

•	 Els noms d’estats, nacions, regions, 
comunitats autònomes...

    

•	 Els noms de rius, mars, serralades

•	 Els noms de platges, torrents, 
recs... i vies urbanes: en aquest 
cas es tradueix la forma genèrica i 
el nom propi es deixa sense traduir.

En català

Osca   
Saragossa 
Santiago de 
Compostel·la

En català 

Castella-la                             
Manxa      
Hondures     
Catalunya

En català

mar 
Mediterrània 
serralada Litoral 
riu Galligants 

En català 

sèquia Monar 
platja de sa Tuna                      
barri de 
Sant Narcís              
plaça del Vi 
  
 

En castellà

Huesca     
Zaragoza  
Santiago de 
Compostela

En castellà

Castilla-
la-Mancha 
Honduras 
Cataluña

En castellà

mar 
Mediterráneo 
cordillera Litoral 
río Galligants

En castellà

acequia Monar 
playa de Sa Tuna       
barrio de       
Sant Narcís                    
plaza del Vi
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Coincidint amb l’inici de la campanya de 
la renda 2006, el Centre de Terminologia 
TERMCAT ha publicat en el seu web 
(www.termcat.cat) un diccionari que 
recull els termes bàsics que qualsevol 
persona es pot trobar a l’hora de fer la 
declaració de la renda i del patrimoni.

Aquest Diccionari de la renda agrupa 
més de cent vint termes d’ús habitual 
en aquest àmbit. Per a cadascun 
d’ells es recullen la denominació, les 
equivalències en castellà i, a més, la 
definició. Hi podem trobar, per exemple, 
termes com ara autoliquidació, base 
imposable, declaració complementària o 
règim d’estimació directa.

Aquest diccionari, que ha comptat amb 
l’assessorament d’especialistes del Col-
legi de Gestors Administratius de Cata-
lunya, forma part de la col·lecció “Diccio-
naris en Línia”, que aplega reculls de ter-
minologia específica sobre temes relaci-
onats amb l’actualitat social. Destaquen 
títols com ara el Diccionari de futbol, el 
Diccionari de procediments culinaris o la 
Terminologia dels esports d’aventura. La 
interfície utilitzada en les obres d’aques-
ta col·lecció permet consultar les deno-
minacions en l’índex alfabètic de cada 
llengua o bé fer una cerca en el quadre 
de diàleg, tant d’una denominació com 
d’un mot de la definició. 
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Segurament, en més d’una ocasió, en la 
documentació que genereu heu hagut de 
fer referència a alguna llei, un decret, una 
ordre..., és a dir, al títol d’un document 
oficial. Com s’ha d’escriure el nom d’aquests 
documents, en majúscula o en minúscula? 
Vegem-ho.

Els títols dels documents oficials

Només s’escriu amb majúscula la inicial de 
la paraula o les paraules que designen la 
classe de document i, si n’hi ha, els noms 
propis que formen part del títol.

El Decret 347/1995, de 28 de desembre, 
d’assumpció de competències sobre 
mediació en l’assegurança privada

La disposició transitòria segona de la 
Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació 
d’assegurances i reassegurances privades

El Decret 306/1996, de 2 de setembre, de 
reestructuració de la Direcció General de 
Política Financera

Però les designacions genèriques de tipus 
de documents s’escriuen amb minúscules.

D’acord amb les lleis que regulen la 
contractació de pòlisses d’assegurances...

Això es regularà per decret

abril
maig 

juny

2007
98

També, quan no es fa referència a una llei 
amb la seva denominació exacta, sinó amb 
una denominació convencional, s’escriu 
amb minúscula.

La llei de les assegurances

Les parts genèriques dels documents 
legals

Les escriurem amb minúscula.

El preàmbul de la Llei...

D’acord amb l’article 13...

La disposició transitòria segona...

Els documents acreditatius

S’escriuen amb minúscula.

document nacional d’identitat (però la sigla 
és DNI)

llicència fiscal
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A finals de març va aparèixer a les 
llibreries la 2a edició del diccionari de 
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), i 
va ser un del llibres més venuts per Sant 
Jordi. Això és perquè el DIEC és l’únic 
diccionari de lèxic general de la llengua 
catalana que es pot considerar pròpiament 
normatiu, i aquesta actualització del 
diccionari, la 1a edició del qual es va 
publicar l’any 1995, era considerada molt 
necessària. A més, la correcció d’algunes 
mancances detectades, els canvis en 
les condicions històriques i socials del 
país, els efectes de les migracions, 
dels mitjans de comunicació, de les 
plataformes polítiques europees i de 
les tecnològiques havien de tenir el seu 
reflex en aquesta obra de referència.

Per això, en aquesta segona edició s’han 
revisat i ampliat la nomenclatura i les 
definicions tant del lèxic comú com del 
lèxic d’especialitat i s’han incorporat 
algunes novetats significatives tocant 
als criteris lexicogràfics, com és 
ara la numeració de les accepcions. 

També s’han pres en consideració els 
suggeriments i les observacions fets 
per usuaris de diferents àmbits arran de 
l’aparició de la primera edició del DIEC. 
Hi ha 488 articles nous del lèxic comú 
i 1.994 del lèxic d’especialitat, i s’han 
incorporat termes dialectals que a partir 
d’ara formen part del repertori normatiu 
de la llengua comuna. 

Una de les novetats importants d’aquesta 
segona edició és que és consultable a 
través d’Internet, a l’adreça http://dlc.
iec.cat/. 

El DIEC2 a Internet permet dos tipus de 
cerca: la consulta bàsica i la consulta 
avançada. La consulta bàsica permet 
de veure la llista de les entrades que 
responen a la cerca seleccionada, i la 
consulta avançada permet introduir 
diversos filtres, molt útils a l’hora 
d’obtenir informació més concreta o 
especialitzada. Us recomanem vivament 
que l’incorporeu als vostres llocs web 
preferits. 
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A l’hora de redactar un text, un dels 
recursos gràfics que s’utilitzen és l’ús de les 
majúscules i minúscules. L’ús d’aquest recurs 
no respon només a una regla gramatical, 
sinó que també depèn de convencions. 

En general, els noms comuns i els noms 
propis genèrics (tant els noms com els 
adjectius) s’escriuen amb minúscula inicial. 
I els noms propis concrets (noms i adjectius) 
s’escriuen amb majúscula inicial. Vegem-ne 
alguns exemples.

Institucions, organismes, entitats, 
empreses, òrgans de gestió

Majúscula. Les denominacions genèriques 
(noms) que formen part del nom també:

Col·legi de Mediadors d’Assegurances
Federació Mediterrània de Corredors 
d’Assegurances
Ajuntament de Girona

Però els adjectius que en formen part, 
s’escriuen en minúscula:

Estat espanyol
Administració pública

Quan aquests substantius estan escrits en 
plural o tenen un sentit general, s’escriuen 
amb minúscula:

els col·legis professionals
les comunitats autònomes
les juntes directives

juliol
agost

setembre

2007
99

Quan en lloc d’utilitzar el nom oficial 
d’aquestes institucions, organismes, em-
preses, etc., ens hi referim per mitjà d’un 
sinònim, també l’escriurem amb minúscula:

aquesta institució (Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances)
aquesta entitat (Xarxa de Corredors 
d’Assegurances)
la corporació local (Ajuntament de Girona)
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En aquest número us volem informar de 
l’augment de fabricants i operadores de 
telefonia mòbil que han incorporat el 
català en els seus productes i serveis.

El mes de febrer, el Departament de 
Governació i Administracions Públiques i 
els fabricants de telèfons mòbils Nokia, 
Motorola, Grundig i Alcatel van signar 
un conveni, impulsat des de la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació, que col·labora amb la 
Secretaria de Política Lingüística en la 
normalització del català en el sector 
tecnològic, amb l’objectiu principal de 
la implantació progressiva, abans del 31 
de desembre del 2008, del català com a 
opció idiomàtica als menús i aplicacions 
dels nous terminals que es comercialitzin 
a Catalunya. Aquests fabricants també 
es van comprometre a tenir en català els 
manuals i guies d’usuari.

També van signar aquest conveni les 
companyies operadores Movistar, Voda-
fone, Orange i Yoigo, que per la seva ban-

da es van comprometre a realitzar cam-
panyes específiques per als seus abonats 
per facilitar la substitució de mòbils que 
no estiguin en català per nous terminals 
que incloguin aquesta llengua, i a garan-
tir que les comunicacions amb els clients 
es puguin fer en català. 

Aquestes empreses se sumen a Benq 
Siemens i RIM (fabricant de la Blackberry), 
que ja oferien els seus productes en 
català. Encara queda molt camí per fer 
perquè la presència del català en aquest 
sector es pugui considerar normalitzada. 
Ara, però, tenim una mica més d’oferta a 
l’hora de triar.

Al web Llengua catalana, de la Secretaria 
de Política Lingüística, trobareu la llista 
actualitzada dels productes de telefonia 
existents en català: http://www6.gencat.
net/llengcat/informat/telefonia.htm.1

1 L’adreça actual del web Llengua catalana de la Direcció 
General de Política Lingüística és www.gencat.cat/
llengua. 
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Continuem parlant sobre l’ús de les 
majúscules i minúscules. Algunes paraules 
s’escriuran amb majúscula perquè tenen 
una funció distintiva, per exemple, els noms 
propis concrets. En canvi, els noms comuns 
i els noms propis genèrics, en general, 
s’escriuran en minúscula. Vegem-ne alguns 
exemples.

Càrrecs oficials

S’escriuen amb minúscules inicials:

el president del Col·legi de Mediadors
l’alcaldessa de Girona
la directora general de Relacions Laborals 
de la Generalitat

Formes protocol·làries de tractament

En determinats tipus de textos caldrà 
utilitzar les formes protocol·làries dels 
càrrecs, en aquest cas s’han d’escriure amb 
majúscula totes les inicials.

Molt Honorable Senyor President
Il·lustríssima Senyora Alcaldessa

Cal tenir en compte, però, que si el 
tractament protocol·lari acompanya el 
nom de la persona concreta, l’ús de les 
majúscules és com segueix:

Excel·lentíssima i Magnífica Senyora Anna 
M. Geli, rectora de la Universitat de Girona

octubre
novembre

desembre

2007
100

Formes de tractament que precedeixen 
els noms propis o les designacions de 
càrrecs

S’escriuen amb minúscula inicial.

el senyor Joan Niubó
mossèn Pere Domènech
la doctora Geli

Però quan aquestes formes de tractament 
s’escriuen abreujades van amb majúscula 
inicial:
 
el Sr. Joan Niubó
Mn. Pere Domènech
la Dra. Geli
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En el butlletí anterior us informàvem de 
l’augment de fabricants i operadores de 
telefonia mòbil que han incorporat el 
català en els seus productes i serveis. 
Per completar aquesta informació, us vo-
lem presentar la campanya Elteumobil.
cat (http://www.elteumobil.cat)1, que 
s’impulsa des de la Generalitat de Cata-
lunya per promoure la telefonia mòbil en 
català. 

Al web de la campanya trobareu un 
catàleg amb cercador dels mòbils en 
català existents actualment (les marques 
són Alcatel, Motorola, Sony Ericsson i 
Nokia) i de les operadores que els venen 
(Movistar, Orange i Vodafone). 

1 Actualment la pàgina Elteumobil.cat no existeix. 
Properament la Generalitat obrirà un canal TIC amb 
tota mena d’informació relacionada amb les noves 
tecnologies, que inclourà també la que fins ara s’oferia 
des d’aquesta pàgina. 

També hi ha un apartat d’enllaços amb 
serveis i aplicacions de la Generalitat de 
Catalunya i de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió Interactiva que es poden 
utilitzar amb el mòbil.

Al capítol Descàrregues hi ha una llista 
de les cançons, fons de pantalla i jocs en 
català que es poden trobar actualment. 
Concretament, a l’apartat de jocs, hi 
trobareu tres jocs sobre el món dels 
castellers fets expressament per a la 
campanya en col·laboració amb El joc 
casteller (www.eljoccasteller.cat). 

Finalment, a Preguntes més freqüents 
s’orienta l’usuari sobre on adreçar-se 
per a l’adquisició dels productes, per a 
la resolució de problemes amb el seu 
ús o per obtenir informació sobre drets 
lingüístics, entre altres coses. 
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De vegades, en els textos que creem, per 
donar la informació que ens cal donar en 
el mínim espai hem d’utilitzar paraules i 
expressions abreujades, el que anomenem 
abreviacions.

Les abreviacions es classifiquen en 
abreviatures (av. per avinguda), sigles 
(DOGC per Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya) i símbols (€ per euro). En 
aquest butlletí començarem parlant de les 
abreviatures. 

•	 Porten un punt o una barra al final.

c. o c/ (carrer)

•	 Si l’abreviatura la forma més d’una 
paraula, hi va un punt darrere de cada 
paraula escurçada, o bé una barra entre 
els dos elements que la formen.

p. a. (per autorització)
c/c  (compte corrent)

•	 Les abreviatures es poden formar per 
suspensió, s’omet la part final de la 
paraula. En aquest cas, porten el punt 
després de la inicial, o bé abans de la 
primera vocal de cada síl·laba.

t.    (tom)
col·l. (col·legiat)

•	 També es poden formar per contracció, 
en aquest cas s’ometen algunes lletres 
de l’interior de la paraula.

fra.  (factura)

•	 Les abreviatures dels tractaments de 
persona s’escriuen amb la inicial en 
majúscula.

Sra. (senyora)

•	 Només s’escriuen amb plural les 
abreviatures que conserven la part final 
de la paraula.

Sres. (senyores)

gener
febrer

març

2008
101
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Us parlem avui d’un diccionari que, per 
la temàtica de què s’ocupa, pensem 
que pot ser de l’interès de bona part 
dels professionals destinataris d’aquest 
butlletí. Es tracta del Diccionari de 
seguretat viària en línia, que recull per 
primera vegada els termes bàsics de la 
seguretat viària en català, consultable 
a Internet i elaborat pel Centre de 
Terminologia TERMCAT amb la voluntat 
d’afegir el seu gra de sorra en la difusió del 
coneixement dels conceptes relacionats 
amb la prevenció de l’accidentalitat a les 
carreteres. 

El diccionari, que trobareu a l’adreça 
http://www.termcat.cat (apartat Diccio-
naris en Línia), aplega i defineix 264 de-
nominacions catalanes corresponents a 
termes relatius a la seguretat viària, jun-
tament amb les seves equivalències en 
castellà, francès i anglès i les definicions 
respectives. 

Els termes es poden consultar a partir 
de les denominacions en qualsevol 
d’aquestes quatre llengües de treball 
per mitjà de dos procediments: d’una 
banda, utilitzant els índexs alfabètics 
que es mostren en el marc de l’esquerra 
fins a trobar la denominació volguda i, 
de l’altra, introduint directament una 
denominació en l’espai superior Cerca; en 
aquest segon cas, es visualitzaran totes 
les fitxes terminològiques que continguin 
el mot consultat, sigui com a part d’una 
denominació o com a part d’una definició.
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Com dèiem en el butlletí anterior, moltes 
vegades en els textos ens cal utilitzar formes 
abreujades, i per formar-les s’han de seguir 
les pautes que vam exposar. Afegirem ara 
alguns criteris més que cal tenir en compte.

•	 Els articles i les preposicions que estan 
en contacte amb l’abreviatura s’han 
d’apostrofar igualment, si cal.

d. d’o. (denominació d’origen)
M. d’E. (Mossos d’Esquadra, institució)

•	 De vegades, el mateix grup de paraules 
es pot abreujar de dues formes: com a 
abreviatura o com a sigla.

d. d’o.  DO (denominació d’origen)
M. d’E.  ME (Mossos d’Esquadra, 
institució)

•	 Per abreujar el nom d’una persona 
s’escriu només la lletra inicial del nom, 
que ha d’anar seguida d’un punt i un 
espai. Si la lletra inicial del nom de 
fonts va accentuada, s’ha de mantenir 
l’accent en l’abreviatura.

J. M. Torras Josep Maria Torras
À. Comas Àngel Comas

abril
maig

juny

2008
102

•	 En el cas de noms compostos podem 
abreujar-los de formes diferents.

J. I.   Josep I.   J. Ignasi  
Josep Ignasi 

Si el nom comença per Ll, podem 
abreujar-lo de dues maneres: L. o Ll. 
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La Secretaria de Política Lingüística, 
juntament amb el Centre de Terminologia 
TERMCAT i l’Institut d’Estudis Catalans, 
ha posat en funcionament un nou servei 
de consultes lingüístiques, l’Optimot. 

Optimot, consultes lingüístiques, és 
un cercador d’informació lingüística, amb 
diverses fonts integrades, que ajuda a 
resoldre dubtes sobre l’ús de la llengua 
catalana. Les fonts que integra l’Optimot 
són el Diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edició 
(el diccionari normatiu de la llengua 
catalana), els diccionaris terminològics 
del TERMCAT (sobre lèxic especialitzat 
de diferents àmbits del coneixement), 
el Nomenclàtor oficial de toponímia 
major de Catalunya de la Comissió de 
Toponímia de Catalunya, 2a edició (recull 
els topònims oficials de Catalunya), 
la col·lecció “Criteris Lingüístics” de 
la Secretaria de Política Lingüística 
(monografies sobre convencions i estil), el 
Diccionari català-castellà i el Diccionari 
castellà-català (3a edició) d’Enciclopèdia 
Catalana (diccionaris bilingües que 
inclouen lèxic general, fraseologia i 
noms propis), i, finalment, les Fitxes de 

l’Optimot (són fitxes elaborades per la 
Secretaria de Política Lingüística que 
resolen les consultes lingüístiques més 
freqüents i altres aspectes significatius 
de la llengua).

Quan les opcions de cerca no resolen el 
dubte lingüístic, es pot accedir a un servei 
d’atenció personalitzada que consta d’un 
espai web per enviar les consultes per 
escrit i rebre-hi les respostes i també 
inclou un número de telèfon. Aquest 
servei atén totes les consultes tipificades 
que li arriben i canalitza les que no 
pot resoldre cap a l’Institut d’Estudis 
Catalans, el TERMCAT i la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Podeu accedir a l’Optimot des de 
l’adreça http://www.gencat.cat/optimot. 
Tot i que ja funciona amb normalitat 
i de manera completa hi trobareu la 
indicació “en proves”, que es mantindrà 
durant els primers mesos perquè s’han 
d’implementar algunes millores, tant en 
el cercador com en el servei d’atenció 
personalitzada.
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Per posar punt i final al tema de les 
abreviatures, veurem com s’han d’abreujar 
els nombres ordinals, que sovint s’utilitzen 
en les adreces, en l’escriptura de congressos, 
jornades, competicions esportives, etc.

•	 S’escriu la xifra seguida de l’última lletra 
de la paraula sencera, en minúscula, no 
amb una lletra volada. Optativament, 
es pot posar punt després de la lletra.

primer  1r   
quart  4t
segon  2n   
cinquè  5è 
tercer  3r  
cinquena                5a  

•	 Quan els ordinals són en plural, 
s’abreugen escrivint les dues últimes 
lletres de la paraula sencera. És optatiu 
posar punt després de les lletres.

primers  1rs  
tercers  3rs
primeres  1es  
quarts  4ts
segons  2ns  
cinquens  5ns
segones  2es  
sisens  6ns

•	 Si els ordinals abreujats van seguits 
d’un text escrit en majúscules, la lletra 
o les lletres de l’abreviatura s’escriuen 
igualment en minúscula.

juliol
agost

setembre
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2es JORNADES DE MEDIACIÓ D’ASSE-
GURANCES 
4t CONGRÉS D’AGENTS I CORREDORS 
D’ASSEGURANCES

•	 Si l’ordinal s’escriu amb xifres 
romanes, no s’ha d’escriure cap marca 
d’abreviació, és a dir, no hi va cap lletra 
ni cap punt darrere la xifra romana.

V Trobada de Mediadors d’Asseguran-
ces
IX Congrés del Consorci de Compensa-
ció d’Assegurances 
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Avui us volem informar de dos diccionaris 
en línia que, per la seva temàtica, poden 
ser d’interès per al vostre col·lectiu 
professional. 

El Diccionari de la negociació col-
lectiva, elaborat l’any 2000 conjunta-
ment pel TERMCAT i pel Departament 
de Treball, ja existeix en format de llibre, 
però atesa la importància i abast d’influ-
ència del sector laboral s’ha cregut im-
prescindible oferir-ne la versió en línia. 
Es pot consultar a www.termcat.cat/dic-
ci/negociacio. 

En concret, recull més de 700 denomina-
cions pròpies de processos tan rellevants 
com ara les relacions col·lectives entre 
sindicats i empreses, les condicions la-
borals, els convenis col·lectius, la gestió 
dels recursos humans o les particula-
ritats del mercat laboral. A banda de la 
denominació catalana i la definició, el 
diccionari ofereix les equivalències en 
castellà, francès i anglès.

El segon diccionari es titula Termino-
logia notarial, i també parteix d’un 
material ja existent elaborat l’any 2004 
pel TERMCAT i pels col·legis de notaris 
de les Balears i de Catalunya, amb el su-
port del Servei de Política Lingüística del 
Govern d’Andorra. Pretén ser una eina 

que faciliti la recuperació del català en 
aquest àmbit, en què per motius històrics 
l’idioma de treball ha estat durant molts 
anys exclusivament el castellà. Hi podeu 
accedir des de www.termcat.cat/dicci/
notarial. 

Aplega i defineix 344 termes, que són 
els d’ús més habitual a les notaries, i en 
presenta els equivalents en castellà. A 
més dels més característics del món de 
la notaria, també s’hi inclouen termes 
que provenen d’altres branques del dret 
estretament vinculades amb la feina 
diària del notari, com ara el dret civil, el 
dret hipotecari o el dret mercantil.

En ambdós diccionaris els termes 
es poden consultar a partir de les 
denominacions en qualsevol de les dues 
llengües de treball per mitjà de dos 
procediments: d’una banda, utilitzant 
els índexs alfabètics que es mostren 
en el marc de l’esquerra fins a trobar 
la denominació volguda i, de l’altra, 
introduint directament una denominació 
en l’espai superior Cerca; en aquest 
segon cas, es visualitzaran totes les 
fitxes terminològiques que continguin 
el mot consultat, sigui com a part d’una 
denominació o com a part d’una definició.
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Mesos enrere vam comentar que les 
abreviacions es classifiquen en abreviatures 
(av. per avinguda), sigles (DOGC per Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya) i 
símbols (€ per euro). En les “Qüestions de 
llengua” de fa alguns anys vam parlar de la 
formació de les sigles i en vam veure alguns 
exemples. De les abreviatures, n’hem parlat 
en els tres últims butlletins. Així doncs, ara 
ens cal veure els símbols. 

Els símbols són signes gràfics, de l’àmbit 
de la ciència i la tècnica, que representen 
una paraula, un valor o un sintagma. 

Generalment els símbols els estableixen 
organismes oficials, sovint internacionals, 
i responen a un criteri homogeni, a una 
convenció, és a dir, no els creem lliurement 
els usuaris de la llengua.

Com s’escriuen

•	 Els símbols s’escriuen en lletra rodona i 
no porten mai punt (llevat que el símbol 
coincideixi amb el final de línia). 

L’Aeroport Girona - Costa Brava és a 15 
km del centre de la ciutat.

•	 Els símbols no tenen plural, encara que 
allò que representen sigui plural.

Les cartes certificades no poden pesar 
més de 50 g i el cost és de 2,50 €.

octubre
novembre

desembre

2008
104

•	 S’ha de deixar un espai entre la xifra i 
el símbol que l’acompanya.

Va recórrer en 1 h 35 min el trajecte.

•	 Però el símbol % s’escriu enganxat a la 
xifra.

Els agents i corredors distribueixen el 
48,09% de les assegurances.

•	 Els símbols de les unitats de mesura 
s’escriuen en minúscula (llevat del litre, 
que es pot representar l o L).

4 kg  quatre quilograms
24 km  vint-i-quatre quilòmetres
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El passat mes d’octubre es va posar en 
funcionament una eina molt esperada, el 
curs de català per a adults en línia Parla.
cat (http://www.parla.cat), que permet 
aprendre català des de qualsevol lloc del 
món a través d’Internet. 

Es tracta d’un espai virtual d’aprenentatge 
elaborat i gestionat per la Generalitat 
de Catalunya amb la col·laboració 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i l’Institut Ramon Llull 
(institució que promou l’aprenentatge 
del català fora de Catalunya), que posa a 
l’abast de tothom materials didàctics per 
aprendre la llengua catalana, accessibles 
en quatre idiomes: espanyol, francès, 
anglès i alemany. S’organitza en quatre 

nivells d’aprenentatge: bàsic, elemental, 
intermedi i suficiència. De moment, estan 
disponibles els cursos de nivell bàsic 
i elemental. Cada nivell es divideix en 
tres graus, cadascun dels quals equival 
a quaranta-cinc hores de dedicació. 
  
Els cursos de Parla.cat s’ofereixen 
en dues modalitats d’aprenentatge, 
la modalitat lliure i la modalitat amb 
tutoria. La modalitat lliure, que permet 
l’aprenentatge totalment autònom a partir 
de materials de lliure accés, és gratuïta. 
La modalitat amb tutoria, que compta 
amb el suport d’un tutor o tutora, és de 
pagament, i la gestionen el Consorci per 
a la Normalització Lingüística i l’Institut 
Ramon Llull. 
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Amb aquest butlletí encetem una 
nova vessant de qüestions de llengua. 
Comentarem alguns dels dubtes més 
freqüents amb locucions, fraseologia, ús 
d’alguns verbs, etc. que us podeu trobar a 
l’hora de redactar un text i veurem com els 
podem resoldre. (Marcarem amb asterisc 
les formes que no són correctes.)

*a l’actualitat / en l’actualitat

En l’actualitat, que equival a l’adverbi 
actualment. També es pot usar ara o avui.

Actualment / En l’actualitat es parla molt de 
la crisi.

*a l’espera de / esperant

Quan es redacta una carta, de vegades 
s’utilitza en el comiat la locució *a l’espera 
de, que no és correcta, i que hauríem de 
substituir per esperant, en espera de, 
mentre esperem.

Esperant / En espera de / Mentre esperem 
la seva resposta, el saludem atentament.

*a mitjans de / a mitjan

L’expressió que hem d’utilitzar quan volem 
indicar cap a la meitat d’un espai de temps 
és a mitjan. 

A mitjan 2008 es va celebrar la Setmana 
Mundial del Mediador d’Assegurances.

*a no ser que / tret que

Per evitar l’ús d’aquesta locució incorrecta, 
*a no ser que, podem escriure, a més de tret 
que, les formes llevat que, si no és que, 
exceptuant que. 

La 14a edició del Curs superior d’asseguran-
ces es farà a la seu del Col·legi, tret que el 
nombre d’inscrits no superi el mínim exigit.  

gener
febrer

març

2009
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El servei de traducció automàtica 
de Google ha afegit recentment el 
català a les 40 llengües que ja hi havia 
disponibles. Aquest servei, que permet 
traduir paraules, textos i pàgines web, 
obre la porta a la traducció al moment de 
continguts en/a llengües que fins ara no 
estaven al nostre abast. Fa possible, per 
posar un exemple, consultar en la nostra 
llengua, mitjançant la traducció dels seus 
webs, portals de mitjans de comunicació 
russos, japonesos o àrabs. S’hi pot 
accedir des de l’adreça www.translate.
google.cat.

Com passa amb la majoria d’eines 
basades en l’automatització, la qualitat 
de les traduccions és sovint millorable 
i, si cal utilitzar-les més enllà de la 
comprensió en textos mínimament 
formals, requereixen sempre una 
revisió posterior. Però precisament en 
aquest punt Google també es distingeix 
d’altres traductors perquè permet que 

els usuaris notifiquin errors i suggereixin 
traduccions més encertades per millorar 
constantment l’eina. 

Per aquests motius la Generalitat va 
atorgar a Google, el mes d’octubre passat, 
un dels Premis Nacionals de Comunicació, 
el Premi Nacional d’Internet. El jurat va 
valorar en conjunt l’aposta de Google 
pel multilingüisme com a element 
competitiu: a part de la incorporació del 
català al traductor, la seva inclusió també 
en altres productes, com Gmail, Blogger, 
Google Maps...; la utilització del domini 
.cat en aquells serveis que tenen un 
domini diferent al .com; i la digitalització 
que està duent a terme de 380.000 
llibres de cinc importants biblioteques 
patrimonials catalanes, amb la Biblioteca 
de Catalunya al capdavant, i 2.000 més 
del fons de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que es podran consultar mitjançant 
aquest popular cercador. 
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Continuem, doncs, comentant alguns dubtes 
freqüents amb locucions, fraseologia, ús 
d’alguns verbs, etc. (Marcarem amb asterisc 
les formes que no són correctes.)

*a l’igual que / igual que
                                                                          
La locució igual que és sinònima de com 
també, i és una d’aquestes dues la que 
hem d’utilitzar en comptes de l’expressió 
incorrecta *a l’igual que.

Aquest trimestre, igual que el passat, els 
col·legiats podran consultar el butlletí des 
del web del Col·legi.

*poc a poc / a poc a poc

Quan volem dir que alguna cosa transcorre 
lentament, podem fer servir també la 
locució adverbial a poc a poc, fixeu-vos 
que no s’ha de suprimir la a inicial. 

L’ús de les noves tecnologies a poc a poc 
es va introduint a tots els col·legis profes-
sionals. 

*abarcar / abraçar, comprendre, conte-
nir, incloure / abastar

En català no existeix el verb *abarcar. Ara 
bé, de vegades s’utilitza incorrectament 
quan en realitat el que es vol dir és abra-
çar, comprendre, contenir o incloure. 
També, hi ha una certa confusió amb el sig-

abril
maig

juny

2009
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nificat del verb abastar, que es fa servir er-
ròniament com a forma equivalent *d’abar-
car. Abastar significa ‘fornir de provisions’ 
i també ‘haver, allargant la mà o servint-se 
d’un instrument’. Vegem alguns exemples:

Abasta’m aquell arxivador, que no hi arribo.
El mercat del Lleó abasta la ciutat de Girona.
L’àrea d’actuació del Col·legi comprèn/
abraça/inclou tots els municipis de la 
demarcació de Girona.

*aconteixement / *event / esdeveniment

Si volem fer referència a un fet extraordinari 
o important en la vida d’una persona o una 
col·lectivitat, parlarem d’un esdeveniment. 
Les formes *aconteixement i *event són 
barbarismes.

La Setmana Mundial del Mediador d’Asse-
gurances ha estat un esdeveniment de gran 
transcendència.
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En aquest butlletí us volem donar a co-
nèixer els diccionaris en línia que posa a 
disposició de la ciutadania el diari Avui 1 
a través del seu web.

L’adreça directa per accedir als Diccio-
naris de l’Avui és www.avui.cat/diccio-
naris2. Es poden consultar un diccionari 
de definicions en català, un diccionari 
català-castellà i un de castellà-català, un 
diccionari anglès-català i un de català-
anglès i també un diccionari de sinònims. 

El que distingeix aquesta col·lecció de 
diccionaris en línia d’altres existents és 
la inclusió, precisament, del diccionari de 
sinònims (els diccionaris de sinònims són 
una eina útil en la redacció de textos), 
l’únic, que nosaltres coneguem, de con-
sulta en línia. 

1 Actualment, El Punt Avui.
2 L’adreça actual és www.elpuntavui.cat/serveis/
diccionaris. 

La consulta dels diccionaris és senzilla, 
funcionen com un cercador. En el cas 
de les traduccions, apareix la paraula 
buscada amb la informació de la seva 
categoria gramatical. És molt útil també 
la funció que fa possible que, si es clica 
al damunt de les paraules que apareixen 
com a resultat d’una cerca (paraules 
soltes, les paraules que conformen una 
definició...), el web remet a la informació 
gramatical i definició en concret de 
cadascuna d’elles. Aquesta funció només 
s’aplica amb les paraules catalanes (no 
amb els altres idiomes). 
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Continuem, doncs, comentant alguns dubtes 
freqüents amb locucions, fraseologia, ús 
d’alguns verbs, etc. (Marcarem amb asterisc 
les formes que no són correctes.)

aforament / capacitat / cabuda

Segons el diccionari la paraula aforament 
significa, entre altres coses, avaluar una 
mercaderia, especialment per fixar els 
drets que ha de pagar o el preu a què s’ha 
de vendre. Així doncs, no és correcte usar-
la si el que volem és parlar de cabuda o 
capacitat en un local.

La sala d’actes té una capacitat de 200 
persones.

al front de / al capdavant de

Si ens referim al front com a part de la cara, 
l’expressió és correcta. Ara bé, si el que 
volem dir és “al davant de”, la locució ha de 
ser al capdavant de.

La preocupació per la crisi es veu al front de 
tots els treballadors.
El Col·legi es va posar al capdavant de la 
iniciativa.

*al respecte / respecte a això 

*Al respecte no és una locució correcta, cal 
utilitzar l’expressió respecte a això o de 
vegades també el pronom hi.
El que el conferenciant va dir respecte a 

juliol
agost

setembre

2009
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això va agradar a tots els col·legiats.
Alguns mediadors hi van fer algunes 
observacions.

*arrel de / arran de

Quan volem dir “com a conseqüència de” o 
“immediatament després de” utilitzarem la 
forma arran de i no *arrel de, que és una 
locució incorrecta.

Arran de les gestions que ha fet el Col·legi, 
s’han pogut ampliar els serveis als associats.
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El passat mes de juny es va donar a 
conèixer la base de dades Mercator 
de dret i legislació lingüístics, fruit 
d’un conveni de col·laboració entre 
la Secretaria de Política Lingüística i 
el Centre Internacional Escarré per a 
les Minories Ètniques i les Nacions 
(CIEMEN), que ha permès reunir i sumar 
el fons de documents d’aquests dos 
organismes.

Les dades aportades per la  Secretaria 
de Política Lingüística són unes 
21.000 entrades de lleis i disposicions, 
jurisprudència, doctrina, bibliografia i 
altres documents sobre dret i legislació 
lingüístics, bàsicament de Catalunya i 
l’Estat espanyol. L’aportació del CIEMEN 
consisteix en unes 8.000 entrades de 
dades de Catalunya, l’Estat espanyol, la 
Unió Europea i documents de la resta del 
món. 

La unificació d’aquests dos fons docu-
mentals posa a l’abast d’estudiosos i de 
la ciutadania en general a través d’Inter-
net un important volum de referències 
de documents normatius o declaracions 
al voltant de la llengua catalana, de les 
llengües d’Europa i de la Mediterrània i 
també d’altres indrets. S’hi accedeix a 
través de l’adreça www.gencat.cat/llen-
gua/bdjuridica, i les recerques es poden 
fer a partir dels títols de les disposicions 
o documents, de dates, de llengua de re-
dacció i a partir d’una paraula clau rela-
tiva a la temàtica (etiquetatge, adminis-
tració de justícia, ensenyament, toponí-
mia, etc.), entre altres dades. S’hi poden 
trobar, segons els casos, les referències 
del document, el document complet o un 
extracte.
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L’any s’acaba, però els dubtes a l’hora 
d’escriure amb precisió i correcció no 
s’acaben mai, per tant, continuem facilitant-
vos una petita llista de dubtes freqüents. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

barri antic / *casc antic

Com que la paraula casc no té el significat 
de ‘barri o nucli’ d’una població, l’expressió 
*casc antic no és correcta. Podem fer servir 
les formes barri antic, barri vell, nucli 
antic, nucli vell.

Volen limitar el trànsit al nucli antic del 
poble.

bianual / biennal

Cal no confondre aquests dos adjectius. 
Bianual significa que té lloc dues vegades 
a l’any i biennal, que es repeteix cada dos 
anys. 

L’equip directiu farà trobades bianuals, al 
juny i al desembre.
El congrés biennal dels mediadors se 
celebrarà aquest any.

bimensual / bimestral

Com en el cas anterior, no s’han de confondre 
aquests dos adjectius. Bimensual vol dir que té 
lloc o apareix dues vegades al mes. I bimestral, 
que dura dos mesos o que passa cada dos mesos. 

octubre
novembre

desembre

2009
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El Col·legi de Mediadors editarà un butlletí 
bimestral sobre noves tecnologies.
Es farà una inspecció bimensual per 
comprovar l’aplicació de la llei de protecció 
de dades.

capdavanter / punter

Quan volem dir que una institució, una 
empresa... va al capdavant en relació 
amb algun tema, hem de dir que és 
capdavantera i no pas puntera, ja que 
l’adjectiu punter/a significa que acaba en 
punta o que assenyala un punt.

El Col·legi de Mediadors de Girona és 
capdavanter en aquest tipus d’iniciatives.
A les escoles bressol no hi ha tisores 
punteres perquè són perilloses.
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Per a aquells de vosaltres que vulgueu 
aprendre català d’una manera autònoma 
us recomanem un material de la Secre-
taria de Política Lingüística que es diu 
Itineraris d’aprenentatge de llengua 
catalana dels nivells intermedi i su-
ficiència. El trobareu al web Llengua 
catalana a les adreces http://www.gen-
cat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/
index_b.html (nivell intermedi) i http://
www.gencat.cat/llengua/itineraris-apre-
nentatge/index_c.html (nivell de sufi-
ciència).

En l’enfocament didàctic d’aquest ma-
terial l’aprenent parteix d’uns coneixe-
ments previs des dels quals desenvolu-
parà el seu aprenentatge en funció de 
les seves necessitats, seguint, doncs, un 
itinerari; hi tindrà un paper actiu i podrà 
triar per on vol començar a treballar. 

Cada nivell s’estructura en tres eixos: 
gèneres textuals, patrons discursius i 
continguts lingüisticotextuals. Aquest 
darrer eix es compon, a més, de diversos 
apartats: morfologia, sintaxi, llengua i 
comunicació, lèxic i ortografia.

Us recordem que les persones que opten, 
pel motiu que sigui, per un aprenentatge 
autònom però alhora tenen interès 
a obtenir una certificació oficial de 
coneixements de llengua catalana poden 
inscriure’s a les proves que organitza 
anualment la Secretaria de Política 
Lingüística. En trobareu tota la informació 
a www.gencat.cat/llengua/certificats.
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Aquest any 2010 continuarem ampliant la 
llista de dubtes freqüents que vam encetar 
la temporada passada. Esperem que amb el 
temps pugueu confeccionar un bon recull que 
us ajudi a redactar els vostres documents 
amb precisió i correcció. (Marcarem amb 
asterisc les formes que no són correctes.)

* col·lisionar / col·lidir

La forma per indicar que dos cossos topen 
és col·lidir. *Col·lisionar no és un verb 
correcte.

A causa de la neu, un autocar i un turisme 
van col·lidir a l’AP-7.

com / com a

Usarem com a quan vulguem dir ‘en qualitat 
de, en concepte de’ (però, si després hi ha 
un article, se suprimeix la a).

Com a president del Col·legi de Mediadors, 
us convoco a la propera reunió col·legial.
Els mediadors van qualificar el seminari 
sobre assegurances com l’esdeveniment 
més important de l’any.

I escriurem com quan vulguem dir ‘de quina 
manera, de la mateixa manera que’.

Aviat sabrem com hem d’actuar en cas 
d’incidències greus i segurament no podrem 
procedir com abans.

com a màxim / *com a molt

A tot estirar i pel cap alt són locucions 
sinònimes de com a màxim. Hem d’evitar 
usar la forma *com a molt perquè no és 
correcta.

Es podran atorgar com a màxim deu beques 
per al Curs Superior d’Assegurances.

*com no / és clar / naturalment

I també hem d’evitar utilitzar l’expressió 
*com no, que és un calc del castellà. Podem 
dir és clar o naturalment.

I, és clar, tots els mediadors poden demanar 
assessorament al Col·legi.
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RECURSOS

Avui, més que d’un recurs, us volem 
informar d’un espai físic on trobareu 
informació de productes i serveis en 
llengua catalana. Es tracta de la fira 
mercat De Tot CAT, que tindrà lloc al 
Palau de Fires de Girona els dies 4, 5 i 
6 de juny d’enguany (www.detotcat.cat). 

Organitzada per l’Ajuntament de Girona, 
Fira de Girona i la Generalitat de 
Catalunya, pretén dinamitzar el consum 
de productes en llengua catalana i 
fomentar l’ús d’aquesta llengua en 
l’àmbit empresarial, donant a conèixer a 
la ciutadania les empreses que etiqueten 
o incorporen el català i la seva oferta. 
Tindrà un caràcter multisectorial i per 
tant hi seran visibles la majoria d’àmbits 
de la vida quotidiana en els quals es 
poden consumir productes en català. 

En els darrers anys ha augmentat molt 
el nombre d’empreses que incorporen la 
llengua catalana en els seus productes 

i serveis. Centrant-nos només en l’eti-
quetatge, s’ha passat de les prop de 300 
referències del 1989 a les més de 2.000 
actuals. Estudis sociolingüístics realit-
zats darrerament demostren que tam-
bé hi ha un interès creixent d’una part 
important de la ciutadania per conèixer 
les empreses sensibles a l’ús de la llen-
gua catalana. La fira respon a aquesta 
demanda, i ofereix a aquestes empre-
ses un marc per donar-se a conèixer. 
 
El públic assistent, a part d’informar-se 
i proveir-se, podrà gaudir també d’una 
oferta formativa i lúdica molt completa.

 
 

 



> 73

assegurem-nos-en | el butlletí

QÜESTIONS DE LLENGUA

Us oferim un recull de paraules i expressions 
que poden provocar dubtes a l’hora de 
redactar un text, amb la intenció que pugueu 
anar confeccionant una llista de dubtes 
freqüents. (Marcarem amb asterisc les 
formes que no són correctes.)

complet / complert

Aquests dos mots se solen confondre sovint, 
però tenen significats diferents. Cal, doncs, 
utilitzar-los en el context precís. Complet 
és un adjectiu, significa que conté tots els 
elements, que està ple. Complert és el 
participi del verb complir.

La Junta ha complert totes les promeses.
Cal presentar un informe complet dels danys 
provocats per la nevada.

complimentar / emplenar

Complimentar vol dir ‘adreçar un 
compliment a algú’, no s’ha de confondre 
amb emplenar o omplir.

En finalitzar l’acte, les autoritats 
complimentaren el president del Col·legi.

composar / compondre

El verb composar s’usa molt poc, el 
significat que té és ‘imposar arbitràriament 
a algú una contribució, una multa’. Per 
tant, no és correcte utilitzar-lo en el sentit 
de compondre, que vol dir ‘produir, fer 
una obra intel·lectual, musical…, formar, 
constituir alguna cosa’.
El van composar i condemnar pels seus 
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delictes.
Els membres que componen el consell de 
redacció del butlletí preparen una edició 
especial.

contemplar

Aquest verb està ben utilitzat si el que volem 
dir és ‘esguardar atentament absorbint-se 
en la vista de l’objecte’; ‘meditar’; ‘donar a 
algú tots els gustos o satisfaccions’. Si no 
és això el que volem dir, haurem fer servir 
verbs com ara pensar, preveure, tenir en 
compte, recollir.

Durant les vacances es pas-
sa hores contemplant el paisatge. 
El Col·legi informarà els mediadors de les 
sancions que preveu la nova llei de trànsit.
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La Secretaria de Política Lingüística ha 
obert l’espai Responsabilitat social i 
política lingüística dins el web Llengua 
catalana (www.gencat.cat/llengua). S’hi 
poden trobar arguments i recursos per a les 
empreses que volen incorporar el foment 
de l’ús del català en els seus programes 
de responsabilitat social, i s’emmarca en 
un seguit d’iniciatives que tenen com a 
objectiu incorporar el foment de l’ús de la 
llengua en els programes de responsabilitat 
social de les empreses catalanes.

L’empresa del segle XXI, des del punt 
de vista de la responsabilitat social 
empresarial, ja no és la que mira en 
exclusiva la competitivitat i els guanys 
immediats, sinó  la que incorpora, com un 
valor, la relació estreta amb l’entorn. Des 
d’aquesta perspectiva, la llengua és un 
agent actiu dins la política empresarial 
socialment responsable.

Cal valorar, doncs, els beneficis que 
comporta la incorporació de la llengua 
catalana i el multilingüisme a l’empresa: 
és un tret diferencial, augmenta la 
qualitat del servei perquè està més 
preparada per a l’atenció als clients 
i per a la relació amb l’entorn i és una 
estratègia de progrés, amb visió de 
present i de futur. 

Entre les iniciatives a què al·ludíem 
més amunt, s’han afegit dues mesures 
específiques sobre la llengua catalana 
al Pla de mesures de responsabilitat 
social de la Generalitat 2009-2010, en 
una acció conjunta de la Secretaria de 
Política Lingüística i els departaments 
d’Economia i Treball; en la mateixa línia 
i en col·laboració amb el Departament 
de Treball, s’han introduït elements de 
responsabilitat social i llengua a la Guia 
del pla d’empresa i també al document 
La responsabilitat social empresarial i 
la gestió lingüística; també, en el marc 
de l’acord de col·laboració signat entre 
el Departament d’Economia i Finances, 
l’Agència Catalana del Consum i 
diverses organitzacions empresarials 
de Catalunya, s’han concretat línies 
d’actuació pel que fa a la responsabilitat 
social lingüística. 
 
Aquestes actuacions es completen amb 
la prestació d’un servei d’assessorament 
i suport a les empreses en matèria de 
responsabilitat social i llengua que ofe-
reix la Secretaria de Política Lingüística 
des del web Llengua catalana i des del 
Punt d’atenció a l’empresa i a les organit-
zacions empresarials i professionals (te-
lèfon: 93 567 10 06; www.gencat.cat/
llengua/bustia).
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Encetem la tardor amb un nou recull de 
paraules i expressions que poden provocar 
dubtes a l’hora de redactar un text, amb la 
intenció que pugueu anar confeccionant una 
llista de dubtes freqüents. (Marcarem amb 
asterisc les formes que no són correctes.)

*d’aquí / d’aquí a / dins de / dintre de

Quan vulguem dir ‘al cap d’un temps 
comptant des d’ara’, farem servir la locució 
d’aquí a (amb la preposició).

El Dia Mundial del Mediador se celebrarà 
d’aquí a quinze dies.

En canvi, si el que volem és indicar ‘qualsevol 
dia entre un moment inicial i un moment 
final’, farem servir dins de o dintre de.

Dins de la primera quinzena de setembre 
rebreu la invitació de la Festa Patronal.

*de + infinitiu 

No és correcta aquesta construcció amb 
valor condicional; caldrà, doncs, utilitzar 
formes condicionals com si, en cas que... 

Si hi ha molts inscrits a les jornades, anirem 
a l’Auditori de Girona. (i no *d’haver-hi molts 
inscrits...)

de mica en mica / *mica en mica

No s’ha de suprimir mai la preposició de.

De mica en mica hem aconseguit consolidar 
la presència del Col·legi a totes les 
comarques gironines.
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de pas / de passada

S’ha de saber distingir el significat d’una i 
altra locució. De pas significa ‘tot passant’, 
‘sense parar-s’hi’. De passada vol dir 
‘aprofitant l’ocasió’.

Repartiu el material del Curs d’Assegurances 
als assistents i de passada recolliu les seves 
dades.
Molts associats no coneixen Girona, només 
hi han estat de pas.

*de quan en quan / *de tant en quan / 
de tant en tant

Quan volem indicar que ‘alguna cosa es 
produeix en intervals de temps, de temps en 
temps’, direm de tant en tant. Les altres 
dues locucions no són correctes.

La Maria Mediadora ha tingut molt d’èxit, i 
de tant en tant encara se’n fan comandes.
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Com a continuació de la informació 
que us donàvem en el número passat 
sobre l’assessorament en matèria 
de responsabilitat social i llengua 
que ofereix la Secretaria de Política 
Lingüística des del web Llengua 
catalana, us comuniquem que ja està en 
ple funcionament el Punt d’atenció a 
l’empresa, a l’adreça www.gencat.cat/
llengua/puntempresa. 

Es tracta d’un servei individualitzat 
d’atenció, suport i acompanyament a les 
organitzacions empresarials, empreses, 
col·legis professionals, etc., que volen 
fomentar-hi l’ús i el coneixement de la 
llengua catalana perquè són conscients 
que la prestació de serveis en català està 
vinculada a la qualitat, a la proximitat al 
client, al posicionament de l’organització 
en el mercat català i a l’encaix en el seu 
entorn social i, per tant, genera beneficis 
directes i indirectes. 

En funció de les necessitats de cada 
cas la Secretaria de Política Lingüística 
els assessora sobre els recursos i eines 
que tenen a l’abast per tal de fer més 
fàcil treballar en català, des d’eines 
diagnòstiques per conèixer la situació 
real de l’organització fins a recursos en 
línia (models de documents, correctors 
i traductors, diccionaris multilingües, 
professionals de la llengua, empreses 
de serveis web en català...), informació 
sobre marc legal de l’ús de llengua i, 
naturalment, recursos per a l’organització 
de formació. 

Per a l’aplicació d’aquestes eines les 
organitzacions compten amb el suport 
a nivell local dels serveis de català 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (www.cpnl.cat).  
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Potser ja hem fet tard, però en aquesta 
ocasió volíem deixar de banda el recull de 
dubtes que hem presentat en els últims 
butlletins per veure vocabulari de Nadal, 
que, per cert, de vegades també en presenta 
alguns, de dubtes. Esperem que us sigui útil, 
si més no, de cara al Nadal de l’any que ve. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

Nadal / *Nadals

La paraula Nadal designa el dia de Nadal 
(25 de desembre) o el temps immediat a 
aquest dia. 

Aquest any, el dinar de Nadal dels mediadors 
serà el dijous 23.

No és correcte utilitzar *Nadals en plural 
en aquest context, només estaria bé si 
parléssim del Nadal de diferents anys.

Com que el Col·legi ha celebrat cinc Nadals 
seguits a Girona, aquest any el dinar de 
Nadal el farem a Figueres. 

Nit de Nadal / *Nitbona / Nit de Cap 
d’Any / *Nitvella

La nit del 24 de desembre s’anomena Nit 
de Nadal, i no *Nitbona. I de la nit del 31de 
desembre en diem Nit de Cap d’Any, i no 
*Nitvella.

La Nit de Nadal, els nens cantaran nadales 
i després farem un ressopó amb torrons i 
neules.
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rifa de Nadal / rifa de Reis / la grossa / 
*el gordo/ premi menor / *la pedrea

Tant podem dir rifa de Nadal, o de Reis, 
com sorteig o loteria, el que tots volem és 
que ens toqui el primer premi, és a dir, que 
ens toqui la grossa, i no *el gordo. Encara 
que no li farem cap lleig a un premi menor, 
que en castellà s’anomena pedrea.

Ja tenim el número de la rifa de Nadal. Els 
associats ja podeu passar-lo a recollir pel 
Col·legi.
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En aquest número us volem informar de 
dos diccionaris d’especialitat que hem 
pensat que poden ser de l’interès dels 
mediadors d’assegurances. 

Es tracta, en primer lloc, del Diccionari 
dels mercats financers, publicat pel 
Departament d’Economia i el TERMCAT, 
que sistematitza per primera vegada la 
terminologia financera en català.

Recull gairebé 600 termes d’aquest àmbit, 
corresponents a set àrees temàtiques: 
organització, estructura i finançament, 
entitats, actius, operacions, procés de 
contractació i anàlisi d’actius i emissors. 
Més d’un centenar d’aquests termes 
són neologismes, la majoria manlleus 
de l’anglès, llengua de comunicació 
especialitzada del món de les finances. 
Per a alguns manlleus s’han normalitzat 
alternatives catalanes (desdoblament 
d’accions per split o negociant per 
trader), o alternatives catalanes al costat 
de manlleus, com a sinònims (opció de 
compra i call, broker i mediador). En altres 
casos s’ha adoptat directament la forma 
anglesa, com ara warrant o dealer. També 
s’han normalitzat formes de registre més 
col·loquial –generalment procedents del 
castellà–, com ara paradeta financera 
(chiringuito financiero) o rampoina 
(chicharro).

Cada article terminològic conté la 
denominació catalana, la categoria 
gramatical, els equivalents en castellà, 
francès i anglès, la definició i, sovint, una 
o més notes que amplien o complementen 
la definició o donen informació sobre l’ús 
de les denominacions. 

Us informem també de l’existència 
del Diccionari sobre gestió de la 
qualitat en línia, resultat d’un projecte 
coordinat pel TERMCAT en el marc de la 
Xarxa Panllatina de Terminologia.

Conté 84 termes, procedents de la Norma 
ISO 9000:2005, Quality management 
systems. Fundamentals and vocabulary. 
Cada terme presenta les denominacions 
equivalents en set llengües romàniques 
(català, castellà, francès, gallec, italià, 
portuguès i romanès), amb els indicadors 
de categoria gramatical corresponents, i 
també en anglès.

Podeu consultar en línia aquests i altres 
diccionaris (d’alguns dels quals us hem 
parlat en anteriors butlletins) a www.
termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia. 
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QÜESTIONS DE LLENGUA

Continuem aquest 2011 amb un nou recull 
de paraules i expressions que són dubtes 
freqüents a l’hora de redactar un text. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

*degut a / a causa de

Aquesta locució no és correcta si el que 
volem dir és a causa de.

A causa d’alguns imprevistos es va haver 
d’ajornar el Curs Superior d’Assegurances (i 
no *degut a)

És correcte quan és participi del verb 
deure (degut/deguda) i quan fa d’adjectiu, 
en aquest darrer cas amb el significat de 
‘necessari, convenient’. Per tant, és correcte 
quan acompanya un nom o s’hi refereix.

L’ajornament del Curs Superior d’Assegu-
rances és degut a alguns imprevistos.

dependent / depenent

Hem de mirar de no confondre aquestes 
dues paraules. Dependent és un nom i un 
adjectiu. Com a nom, significa ‘persona que 
atén el públic en un comerç’ (dependent/
dependenta) i com a adjectiu vol dir ‘que 
depèn d’alguna cosa’. En canvi, depenent 
és el gerundi del verb dependre.

Els dependents d’aquesta botiga atenen 
sempre en català.
Són beques d’estudi dependents de les 
dotacions econòmiques del Col·legi.

La celebració de la Setmana Mundial 
del Mediador d’Assegurances continua 
depenent de la vaga de controladors aeris.

*desvelar / desvetllar / revelar

El verb *desvelar no existeix en català. 
De vegades s’utilitza erròniament quan 
ens volem referir a ‘descobrir una cosa 
amagada’. En aquest cas tenim altres verbs 
amb aquest significat, com ara revelar, 
destapar, descobrir, aclarir, desxifrar, 
fer conèixer.

D’altra banda, hem de saber distingir entre 
desvetllar, que significa ‘treure la son’ 
o, en sentit figurat, ‘estimular, suscitar’, i 
revelar, que vol dir ‘fer conèixer una cosa 
que estava amagada’.

Les ponències del IX Fòrum CECAS van 
desvetllar el sentit crític dels assistents.
Els aplaudiments dels assistents a la 
conferència “Les assegurances avui” van 
desvetllar els que pesaven figues a l’última 
fila.
El Col·legi no revelarà el calendari d’actes 
de la Festa Patronal fins al 27 de juny.
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Fa uns mesos el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya (DOGC 
núm. 5677, de 23 de juliol). Aquesta 
Llei amplia els drets lingüístics de les 
persones consumidores previstos a la 
Llei de política lingüística d’acord amb 
l’Estatut d’autonomia i, consegüentment, 
els deures de les empreses. Dit a grans 
trets, a més dels drets vigents fins 
ara garanteix la disponibilitat lingüística 
(dret a ser atès en català) i la recepció 
en català d’informació (entre altres vies, 
mitjançant l’etiquetatge) i documentació 
que fins ara només obligava algunes 
empreses.
 
La disposició transitòria segona del 
Codi disposa que les obligacions que no 
estaven recollides en la normativa anterior 
seran exigibles un cop transcorreguts sis 
mesos des de la seva publicació en el cas 
de les grans empreses (des del passat 
23 de gener, doncs), i un any en el de 
les microempreses o petites i mitjanes 
empreses (a partir del 23 de juliol). 

Per adaptar-les a aquest i als altres canvis 
normatius que s’han produït últimament, 
s’ha actualitzat l’apartat de preguntes 
més freqüents sobre legislació al 
web Llengua catalana. Es tracta d’un 
apartat molt útil on es recullen les res-
postes a les peticions d’informació que 
la ciutadania adreça més sovint a la Di-
recció General de Política Lingüística mit-
jançant la Bústia de comunicació (www.
gencat.cat/llengua/bustia). Per exemple, 
es dóna resposta a les preguntes “Puc fer 
una assegurança en català?”, “Els bancs, 
les caixes d’estalvi i les companyies d’as-
segurances, quines obligacions específi-
ques tenen?” o “Quins documents [de les 
empreses] han de ser almenys en cata-
là?”. El podeu consultar a: www.gencat.
cat/llengua/legislacio/pmf.  
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Quan rebeu aquest butlletí, molts ja 
haureu fet vacances i segur que les haureu 
gaudides al màxim. Ara toca tornar al dia 
a dia, així doncs, continuarem ampliant 
aquest compendi de dubtes freqüents. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

*disfrutar / gaudir

El Diccionari de la llengua catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans no recull el verb 
*disfrutar, per això abans hem comentat que 
segurament havíeu gaudit de les vacances, 
ja que és el verb (gaudir) que utilitzarem 
quan el que volem expressar és ‘sentir 
goig o un viu plaer’, ‘posseir una cosa de la 
qual es treu un profit, un avantatge’, etc., 
juntament amb altres com passar-ho bé, 
divertir-se...

Els guanyadors del Concurs de Dibuix de 
Nadal 2010 van gaudir d’una jornada inobli-
dable.

*donar per sentat / donar per fet

Si volem dir que tenim una cosa per segura, 
podem fer servir l’expressió donar per fet, 
o també, donar per segur, ser segur... i 
evitar fer servir el calc del castellà *donar 
per sentat.

Donem per fet que l’espai Noves tecnologies 
tindrà molt d’èxit entre els col·legiats.
*donar-li voltes / donar voltes
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L’expressió donar voltes a una cosa 
significa ‘rumiar-hi’, ‘pensar-hi’. Hem de 
tenir en compte que si no diem a quina cosa 
donem voltes, hem de fer servir el pronom 
que correspon, que en aquest cas és hi i no li. 

No cal que hi donem més voltes, el curs 
Gerència de riscos es farà aquest 2011.

*donar-se pressa / afanyar-se

L’expressió *donar-se pressa no és correcta 
en català, s’ha de dir afanyar-se.

Si voleu assistir al seminari sobre 
responsabilitat civil que es fa a Caldes, us 
haureu d’afanyar.
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S’ha publicat el Diccionari jurídic 
català en línia, editat per la Societat 
Catalana d’Estudis Jurídics de l’Institut 
d’Estudis Catalans i d’accés gratuït: 
http://cit.iec.cat/DJC/.

Es tracta d’un diccionari enciclopèdic 
especialitzat que recull els termes 
que formen part de les diverses 
disciplines del dret i un gran nombre 
d’entrades fraseològiques del llenguatge 
juridicoadministratiu. Inclou també 
termes pertanyents a la història del 
dret, ressenyes biogràfiques de juristes 
catalans insignes i les expressions 
llatines més emprades. 

Els articles es divideixen en dues parts 
ben diferenciades: en primer lloc trobem 
la definició lexicogràfica del terme i, tot 
seguit, l’ampliació enciclopèdica corres-
ponent, amb informacions referents a la 

doctrina, la legislació, la jurisprudència, 
i, en el cas dels termes històrics, l’expli-
cació de les circumstàncies històriques i 
socials que han envoltat i permès el des-
envolupament del dret català. 

Pel que fa a les informacions pròpiament 
lingüístiques, hi trobem la categoria gra-
matical de l’entrada, la flexió de gènere, 
la llengua d’origen i, en alguns casos, 
l’etimologia, i també les equivalències 
en espanyol, els termes relacionats amb 
l’entrada consultada i els sinònims.

La informació s’obté mitjançant un 
cercador que permet fer cerques diverses 
segons paràmetres com l’àrea temàtica, 
la llengua d’origen, la definició o la 
informació enciclopèdica, entre d’altres. 
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Encarem aquest últim trimestre del 2011 
amb un nou recull de dubtes freqüents. 
(Marcarem amb asterisc les formes que no 
són correctes.)

*EEUU / EUA

La sigla que abreuja el nom dels Estats Units 
d’Amèrica és EUA, que va acompanyada 
de l’article en masculí i en plural. La sigla 
*EEUU no està ben construïda, i USA és la 
forma en anglès, per tant, no la farem servir 
en els nostres textos.

Eren les companyies d’assegurances dels 
EUA les que compraven bons escombraries.

emplenar

És sinònim del verb omplir, i podeu fer servir 
l’un i l’altre indistintament. Ara bé, quan 
vulgueu dir que cal omplir un formulari, una 
fitxa, un imprès... és preferible que utilitzeu 
el verb emplenar. I recordeu que en aquest 
sentit no és correcte *complimentar (ho 
podeu consultar en El Butlletí del segon 
trimestre del 2010).

Per col·legiar-vos haureu d’emplenar el full 
de sol·licitud corresponent.

*emprenedurisme / emprenedoria

La paraula *emprenedurisme no és correcta, 
cal dir emprenedoria: qualitat de la 
persona que crea, desenvolupa i implanta 
projectes empresarials.

juliol
agost

setembre
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El Col·legi de Mediadors de Girona fomenta 
els projectes d’emprenedoria dels seus 
col·legiats.

*en ares de / en nom de

En comptes d’aquesta expressió hem 
d’utilitzar locucions com ara en nom de, en 
honor de, fent honor a. De vegades també 
ens pot anar bé la preposició per.

Fent honor a / en nom de / per la seva 
voluntat de prestigiar la professionalitat 
dels col·legiats, el Col·legi ha engegat una 
nova campanya de publicitat.

*en motiu de / amb motiu de

Aquesta expressió ens serveix per indicar 
la circumstància que provoca un fet o una 
acció, o que hi dóna lloc; però sovint la 
utilitzem amb la preposició equivocada.

El 20 d’octubre els mediadors i mediadores 
de Girona estan convocats a l’acte amb 
motiu del lliurament del Premi Sol.
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Si mai teniu dubtes a l’hora d’escriure 
la forma oficial dels topònims (noms 
propis que designen llocs geogràfics) 
de Catalunya, podeu consultar el 
Nomenclàtor oficial de toponímia 
major de Catalunya, que teniu a mà en 
tres volums impresos i també a Internet, 
a www.gencat.cat/toponimia (apartat 
Documentació)1.

Aquesta obra, promoguda, a instàncies 
del Parlament de Catalunya, per la 
Generalitat de Catalunya i l’Institut 
d’Estudis Catalans en el marc de la 
Comissió de Toponímia de Catalunya, 
té un gran abast i la seva elaboració ha 
suposat un repte important. Recull més 
de 52.000 noms i vol ser una obra de 
referència per a l’edició de cartografia, 
retolació, guies de viatge... i qualsevol 
altre producte informatiu.

1 L’adreça actual és www.gencat.cat/toponimia/
nomenclator.

Els dos primers volums inclouen 
els mapes de tots els municipis de 
Catalunya, acompanyats d’informació 
complementària: al costat dels escuts 
municipals i de dades estadístiques 
bàsiques podem trobar l’etimologia del 
nom, la transcripció fonètica segons 
l’alfabet fonètic internacional i un llistat 
amb tots els topònims del municipi amb 
indicació del concepte geogràfic de 
cadascun.

El tercer volum conté tres índexs: un índex 
bàsic, amb la totalitat dels topònims del 
Nomenclàtor, un segon índex que recull 
les entitats de població endreçades per 
comarques i municipis i un tercer amb la 
relació dels 947 municipis de Catalunya 
ordenats alfabèticament.
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Sembla que amb l’any nou no hem pogut 
deixar resolts encara tots els dubtes que 
se’ns plantegen quan hem de redactar 
algun document. Així doncs, aquest 2012 
continuarem amb un nou recull de dubtes 
freqüents. (Marcarem amb asterisc les 
formes que no són correctes.)

*en quant a / quant a

Aquesta locució, *en quant a, en el sentit de 
‘referent a, pel que es refereix a, pel que fa 
a’ no està ben utilitzada, i caldria fer servir 
les que acabem d’esmentar o bé quant a.

Quant a la jornada sobre compromisos per 
pensions, podreu trobar tots els continguts 
al web del Col·legi.

*enganxina / adhesiu

De les etiquetes autoadhesives se n’han de 
dir adhesius, no són correctes les paraules 
*enganxina ni *pegatina.

Potser es podrien fer adhesius amb els 
logotips Ad’a i Cd’a per repartir entre els 
col·legiats.

*enterar / assabentar 

El verb *enterar és un barbarisme. Segons 
el context podem fer servir assabentar, 
saber, informar, fer saber...

octubre
novembre

desembre
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No se n’ha fet gaire difusió, però tothom 
s’ha assabentat que es poden fer 
enviaments massius d’SMS.

*entorn a / entorn de

Amb les preposicions sempre solen 
plantejar-se’ns dubtes. La locució que 
marquem amb asterisc no és correcta, per 
tant cal deixar-la de banda i fer servir alguna 
de les següents: entorn de, a l’entorn de, 
al voltant de.

El curs proposava una reflexió entorn 
de l’eficàcia de la comunicació en les 
relacions amb els clients.

*espònsor / patrocinador

Els diccionaris normatius no recullen la 
paraula *espònsor. La persona física o 
jurídica que fa un patrocini s’anomena 
patrocinador. Així doncs, tampoc tenim el 
verb *esponsoritzar, sinó patrocinar.

L’Ajuntament de Girona patrocina la XXXIII 
Cursa Popular del Carrer Nou.
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Us volem donar a conèixer el paquet 
ofimàtic EinesTIC, una iniciativa de la 
Direcció General de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació de la Generalitat 
emmarcada en el pla PIMESTIC. 

Es tracta d’un conjunt d’eines informà-
tiques que pretén cobrir les necessitats 
bàsiques en aquesta matèria de treba-
lladors autònoms i petites empreses, i si 
n’informem en aquest butlletí és perquè 
tot el programari inclòs en l’EinesTIC és 
en català. 

L’EinesTIC es distribueix com a progra-
mari lliure, de manera que no hi ha un 
cost associat a la llicència d’utilització 
de l’aplicació i se’n poden fer i repar-
tir tantes còpies com es desitgi. Es pot 
aconseguir descarregant-lo directament 
del seu lloc web (http://www.pimestic.
cat/einestic).

Les eines informàtiques que inclou 
l’EinesTIC permeten: el tractament de les 
dades dels clients i proveïdors amb una 
eina de gestió de contactes; la preparació 
de pressupostos, comandes, albarans i 
factures; el seguiment de les despeses 
del negoci; les declaracions trimestrals 
d’IVA i IRPF en els formats oficials en 
paper d’Hisenda i els esborranys dels 
resums anuals; i la preparació de cartes, 
faxos i missatges de correu electrònic. Tot 
el conjunt d’aplicacions es troba integrat 
en un tauler de control, des del qual es 
pot accedir a qualsevol funcionalitat que 
es desitgi.
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Ens tornem a trobar un cop més per aclarir 
uns quants dubtes freqüents. (Marcarem 
amb asterisc les formes que no són 
correctes.)

*de + infinitiu (condicional) / si / en 
cas que

De vegades escrivim frases del tipus: 
*d’haver-ho sabut abans, hauríem canviat la 
data de la reunió. En aquets cas, com que es 
tracta d’una oració condicional hem de fer 
servir les conjuncions si, en cas que... 

Si ho haguéssim sabut abans, hauríem 
canviat la data del curs sobre comunicació 
eficaç.

*de braços creuats / *de braços 
plegats 

Tots coneixem aquesta expressió, i sabem 
bé que significa estar inactiu, estar sense 
fer res; es tracta, però, d’un calc del 
castellà. Així doncs, cal que utilitzem la 
locució correcta en català, que és amb els 
braços plegats.

Tot i que aquest any no hem celebrat la 
festa patronal, no ens podem quedar amb 
els braços plegats, hem de trobar noves 
fórmules.

*de quan en quan / *de tant en quan 

Cap d’aquestes dues locucions és correcta. 

La forma adequada és de tant en tant.

És convenient fer campanyes de publicitat 
de tant en tant per prestigiar els valors del 

Col·legi.

fer esment

Quan fem servir aquesta construcció hem 
de tenir present que la preposició que la 
segueix és de. Així, doncs, ha de ser fer 
esment de.

Cal fer esment de la bona acollida que el 
Premi Sol ha tingut entre els col·legiats.

*fer un cop d’ull / donar un cop d’ull

En català tenim un piló d’expressions amb 
el verb fer (fer petons, fer abraçades, fer 
vergonya, fer fàstic, fer por...), però també 
n’hi ha amb el verb donar, com la que 
comentem ara: donar un cop d’ull.

Dóna un cop d’ull als acudits d’en Pep el 
Pòlissa i la Maria Mediadora, que segur 
que t’agradaran.

gener
febrer

març
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Hem dedicat números anteriors a 
parlar de serveis i productes del Centre 
de Terminologia TERMCAT (www.
termcat.cat) com ara el Cercaterm o els 
diccionaris terminològics relacionats amb 
la vostra professió. Però el TERMCAT 
posa a disposició de la ciutadania, de les 
organitzacions i dels professionals de la 
llengua altres recursos i eines de qualitat 
i utilitat que hem pensat que us poden 
interessar. 

Per això us donem a conèixer la Guia de 
serveis terminològics del TERMCAT, 
que acaba de publicar-se, on s’informa 
i es facilita als usuaris la localització i 
l’accés directe de tots els serveis. La 
trobareu a http://www.termcat.cat/docs/
PDF/GuiaServeisWeb/GuiaServeisWeb.
html. 

La guia s’estructura a partir d’una sèrie de 
preguntes: “Què puc fer si tinc un dubte 
de terminologia científica, tècnica o 

humanística?”, “On puc trobar bibliografia 
terminològica d’un àmbit d’especialitat 
concret?”, ”On puc adquirir productes 
terminològics del TERMCAT?”, “Em 
podeu ajudar en la redacció o traducció al 
català de textos d’especialitat?”, “Quins 
recursos oferiu per a la localització de 
productes informàtics en català?”... 
A partir de les respostes a aquestes 
preguntes es fa una breu descripció 
dels recursos, eines i serveis orientats 
a facilitar el treball terminològic, des 
de l’esmentat Cercaterm i el seu Servei 
d’Atenció Personalitzada, la Biblioteca 
en Línia i el Servei de Documentació, 
els Diccionaris en Línia i la Terminologia 
Oberta, fins als criteris aplicats en 
el treball terminològic, els serveis 
d’assessorament per a l’elaboració 
de productes terminològics i textos 
d’especialitat o els serveis d’informació 
sobre les activitats del Centre.




