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Cinquena edició del curs de tècnica vocal per a 
periodistes 
 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, a través del Servei de 
Normalització Lingüística, ha organitzat el curs 
Tècnica vocal i millora de la fonètica i la dicció en 
català (mòdul 1 i mòdul 2), amb la col·laboració del 
Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB). 
 

El curs, que s’adreça al col·lectiu de professionals 
dels mitjans de comunicació, té una durada de 40 
hores, distribuïdes en dos mòduls de 20 hores. El 
primer mòdul s’impartirà del 5 al 19 d’octubre i el 
segon, del 29 d’octubre al 26 de novembre.  
 

Aquesta oferta formativa, que és gratuïta, pretén 
desenvolupar la capacitat comunicativa en català 
dels professionals a qui s’adreça, perquè puguin 
aconseguir una bona dicció i dominar la 
comunicació oral com a eina de treball bàsica per 
establir una relació eficaç amb l’audiència.  

«Històries del català» ha arribat a Mallorca   «Històries del català», campanya organitzada inicialment pel Consell 
Insular de Formentera, es presentà a Mallorca dia 21 de setembre, al 
Centre Cultural la Misericòrdia. Actualment, la iniciativa té la implicació 
del Govern de les Illes Balears, de tots els consells insulars i d’una 
trentena d’ajuntaments de l’arxipèlag. 
 
La campanya, l’objectiu de la qual és sensibilitzar la població nouvinguda 
sobre els avantatges d’aprendre català i promoure, entre tots els 
ciutadans, una conscienciació 

efectiva sobre la importància de la llengua catalana com a instrument 
de cohesió social, recull, en vídeos de curta durada, el testimoni de 
persones que un dia varen venir a viure a les illes, i que, per tal 
d’integrar-se millor en la societat, varen aprendre català. També s’ha 
editat un pòster de cada protagonista.  
 

A Mallorca han participat en el projecte 20 ajuntaments i un total de 37 
testimonis. El Servei de Normalització Lingüística del Consell de 
Mallorca, a través de la Xarxa de de Dinamització Lingüística, ha estat 
el responsable de coordinar els municipis implicats: Alaró, Alcúdia, 
Artà, Bunyola, Calvià, Esporles, Felanitx, Manacor, Mancor, Palma, 
Petra, Pollença, Puigpunyent, sa Pobla, Santa Eugènia, Santa Maria, Santanyí, Sencelles, Sóller i Son 
Servera. 
 

Podeu conèixer els protagonistes de la campanya al nostre web, en el qual trobareu el pòster de cada 
testimoni, i podeu visualitzar les històries de tot l’arxipèlag a <www.historiesdelcatala.cat>. 

Dues propostes formatives relacionades amb l’ús 
de la llengua 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, a 
través del Servei de Normalització Lingüística, i el 
Departament de Benestar i Drets Socials, a través 
del Servei de Formació de l’IMAS, han organitzat 
el taller Llengua activa, eina d’inclusió social i el 
curs Les nostres actituds lingüístiques a la feina, 
dues activitats formatives relacionades amb l’ús 
de la llengua en l’entorn laboral, des d'una 
dimensió d'acollida i de socialització, per 
reflexionar sobre el propi model de 
comportament lingüístic, analitzar-lo i poder 
incorporar noves normes d’ús lingüístic 
professional, amb la finalitat d’activar l’ús del 
català. 

Les dues activitats es duen a terme a l’IMAS. El 
taller, de 4 hores de durada, s’ha impartit del 20 i 
el 21 d’octubre; i el curs, de 20 hores de durada, 
repartides en 6 sessions presencials, es farà del 25 
d’octubre al 24 de novembre.   



L’ús social de la llengua catalanaL’ús social de la llengua catalana 

Apunts Apunts         

L’idioma no és de cap manera l’element únic i definidor, per ell sol, d’una cultura; però no hi ha dubte L’idioma no és de cap manera l’element únic i definidor, per ell sol, d’una cultura; però no hi ha dubte 
que, per la seva funció de vehicle fonamental d’expressió, esdevé la paret mestra d’aquesta cultura [...].que, per la seva funció de vehicle fonamental d’expressió, esdevé la paret mestra d’aquesta cultura [...].  
La llengua és l’element bàsic de cohesió, l’eix al voltant del qual s’estructura el fet culturalLa llengua és l’element bàsic de cohesió, l’eix al voltant del qual s’estructura el fet cultural..  

Josep M. LlompartJosep M. Llompart  
Font:  Font:  500 raons per parlar català500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú, de David Pagès i Cassú  

La  catalanofonia 
 

La catalanofonia és un concepte relativament nou que defensa Miquel Àngel Pradilla —professor a la 
Universitat Rovira i Virgili, membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i 
director de la Xarxa CRUSCAT (IEC)— en l’obra La catalanofonia, una anàlisi sobre la situació 
sociolingüística de la comunitat lingüística catalana.   
Pradilla usa el terme catalanofonia per denominar els territoris de parla catalana, en tota la seva 
complexitat, de la mateixa manera que s’aplica el terme francofonia a la comunitat de llengua francesa; 
reivindica l’existència de l’àrea cultural i lingüística de la llengua catalana, i podríem dir que reinterpreta 
conceptualment el terme. 
 

La catalanofonia és una proposta que vol deixar enrere la vella mirada sobre la 'catalanitat’ (Pradilla és 
del parer que les qüestions identitàries fan més nosa que servei) i centrar els esforços a bastir una 
comunitat d’interessos, més enllà de les emocions, que se centri en els factors comunicatius, per arribar a 
la consolidació d’una consciència de parlar una mateixa llengua i de fomentar la interacció efectiva dels 
parlants de tot l’àmbit lingüístic. 
 

Pradilla ens presenta la catalanofonia com una nova estratègia de defensa global i conjunta de la llengua 
catalana, independentment d'adscripcions i de fronteres, a dins i a fora del territori, per aconseguir un 
estatus normal entre les llengües europees. 

Ajuntaments dinàmicsAjuntaments dinàmics  
  

Consultau en aquest enllaç les activitats de dinamització lingüística (projectes, publicacions, cursos, 
subvencions, etc.) que les corporacions locals que formen part de la Xarxa de Dinamització Lingüística 
duen a terme per fomentar l'ús de la llengua catalana.  

 

Si en l’apartat anterior fèiem referència a l’ús social de la llengua, ara volem fer diverses propostes per fer
-ne un ús més genuí i de més qualitat. 
 

El plural d'abreviatures, sigles i símbols 

Abreviatures 
En l’abreviatura en què la part 
final del mot és present, cal 
afegir –s al singular: Sr./Srs. 
Seguint la normativa de la 
formació dels plurals –a s’ha 
de canviar per –es: 
Sra./Sres. 
 

Les abreviatures que no tenen 
com a formant la part final del 
mot es mantenen invariables; 
no és correcte marcar el plural 
afegint-t’hi una –s:  
1 pàgina: 1 pàg.   
23 pàgines: 23 pàg.;  *pàgs.  

Sigles  
Les sigles es mantenen invariables (ni s’hi afegeix una –s, ni se’n 
dupliquen els components): la ONG / les ONG; * ONGS, *ONGs, *ONG’s, 
*OONNGG 

Les sigles o els símbol representats en plural, també s’hi han de llegir: 
 

• les Sres. es llegeix les senyores,  
• Les ONG es llegeix les o-ena-ges i 
• 20 Km es llegeix vint quilòmetres 

Convé recordar que les abreviatures duen punt al final, però que les 

Símbols 
Els símbols també són invariables: 20 km (vint quilòmetres); *20 kms 

Nota: * Incorrecte 



En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes Propostes   

http://www.vilaweb.cat/etiqueta/estratigrafia-dialectal/ 
 

Què és més antic: arena o sorra? Trobareu la resposta a la sèrie La 

història de les paraules, publicada al diari electrònic VilaWeb, que es basa 
en l’Estratigrafia Dialectal, una eina d’Internet ideada pels professors 
Maria-Pilar Perea i Germà Colón. És una tècnica única en la lingüística 
internacional, que pretén cartografiar el lèxic català amb una visió 

espacial i temporal. Presenta seixanta unitats semàntiques i, alhora, explica i mostra gràficament com 
s’anomenen en cada dialecte i com han anat variant aquestes denominacions en el curs dels segles.  

http://rodamots.cat/ 
Amb RodaMots, cada dia (de dilluns a divendres) podeu rebre, per correu 
electrònic o Twitter, un missatge diari amb una paraula o expressió de la 
nostra llengua, amb el significat, l’etimologia i un passatge que n’il·lustra 
l’ús. Voleu ampliar o refrescar el vostre català? Subscriviu-vos-hi! 
 

L’explicació de la procedència d’una paraula o d’una expressió, a més de ser atractiva —és com un 
conte o una llegenda—, referma la voluntat de no deixar perdre els tresors que les paraules contenen i 
fomenta l’ús de mots nostrats en comptes de manlleus d’altres llengües. Us detallam a continuació la 
procedència de la paraula capicua. 
  

Capicua 

El cap és la punta, l’extrem, d’una cosa, especialment l’extrem superior, i la cua n’és l’extrem inferior, la 
part posterior o el final. Quan un jugador de dòmino té una fitxa que es pot col·locar tant en un extrem 
del joc com en l’altre, té un capicua. Aquest és probablement l’origen de la paraula.  
Quan un número no varia si el llegim d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra, també s’anomena 
capicua: 27172 ho és. Algunes llengües utilitzen la idea de reversible (reversible number, en anglès) o de 
simètric (symmetrische Zahl, en alemany). 
D’un mot o d’una frase, que es llegeix igual d’esquerra a dreta que de dreta a esquerra, se’n diu 
palíndrom, però també en podem dir capicua.  

Descarrregau-vos La catalana 

lletra, de Jaume Subirana 

( h t t p : / / w w w . n u v o l .c o m /
ebooks/),  un 
llibre que aplega 
una dècada de 
societat literària, 
de 2006 a 2015; 
una recopilació 
dels articles 

m e n s u a l s  — p e t i t e s 
radiografies de la literatura 
catalana, breus i incisives— 
que Subirana ha anat 
publicant a El Periódico.  
 

Us oferim tres propostes lingüístiques, perquè els 
especialistes en temes lingüístics i, en general, les 
persones interessades per la llengua en tragueu molt de 
profit: El català de Mallorca. La fonètica, de Gabriel 
Bibiloni, una descripció exhaustiva de la fonètica dels 
mallorquins, amb tota la variació geogràfica i estilística; 
Estudis de llengua, de Josep Ruaix, una 

recopilació, ampliada i actualitzada, d’una 
quarantena d’articles publicats per l’autor 
a la revista Llengua Nacional des de l’any 
1998 fins al 2015, i 100 qüestions de 

llengua, un recull dels cent primers 
microespais de divulgació lingüística que elabora 

setmanalment el Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor. Els 
microespais, que us poden ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua 
catalana i a parlar-la millor, també es publiquen a les xarxes socials.  



  Jocs de llenguaJocs de llengua  

  

Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el 
Servei de Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per Servei de Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per 
corregir els texts escrits que origineu en la feina diària. També us podeu assessorar corregir els texts escrits que origineu en la feina diària. També us podeu assessorar 

sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu 
electrònic (electrònic (nlinguistica@conselldemallorca.net).nlinguistica@conselldemallorca.net). 

                
octubreoctubreoctubreoctubreoctubreoctubreoctubreoctubre––––––––desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016 desembre 2016   

 

PalíndromsPalíndromsPalíndroms   

S'anomenen S'anomenen S'anomenen palíndroms,palíndroms,palíndroms,   o també o també o també capicua,capicua,capicua,   aquelles paraules que llegides en direcció contrària aquelles paraules que llegides en direcció contrària aquelles paraules que llegides en direcció contrària 

també tenen sentit, tot i que tenen un significat diferent: també tenen sentit, tot i que tenen un significat diferent: també tenen sentit, tot i que tenen un significat diferent: RomaRomaRoma   i i i amor amor amor en són exemples molt en són exemples molt en són exemples molt 

coneguts. coneguts. coneguts.    

Assenyalau, en la sopa de lletres, els mots que sorgeixen de la lectura de dreta a esquerra de Assenyalau, en la sopa de lletres, els mots que sorgeixen de la lectura de dreta a esquerra de Assenyalau, en la sopa de lletres, els mots que sorgeixen de la lectura de dreta a esquerra de 

les paraules que hi ha a continuació:les paraules que hi ha a continuació:les paraules que hi ha a continuació:   

   

AAADOBDOBDOB   

AAAMICMICMIC   

ÀPATÀPATÀPAT   

ARRÒSARRÒSARRÒS   

AVALAVALAVAL   

ATÉNATÉNATÉN   

CITACITACITA   

LLLÀMINAÀMINAÀMINA                        

MARMARMAR   

MARITMARITMARIT   

MOLLMOLLMOLL   

NOMNOMNOM   

POLLPOLLPOLL   

RAPATRAPATRAPAT   

RAMIRRAMIRRAMIR   

RESRESRES                  

 

 

Solució: 

 


