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Sisena edició de l’InformeCAT  
 

Plataforma per la Llengua ha publicat l'InformeCAT 
2017, un document que mostra una 
panoràmica de la salut del català a 
través d'un recull de 50 dades dels 
diversos àmbits que tenen una 
influència més gran sobre la llengua.  

Convocatòria d'ajuts de minimis de l'any 2017 a la 

producció editorial i fonogràfica en llengua 

catalana  

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, 
a través del Servei de 
Normalització 
Lingüística, destina a 
la Convocatòria 
d'ajuts de minimis de 
l'any 2017 a la 

producció editorial i fonogràfica en llengua 
catalana la quantitat de 300.000 €, dels quals, 
inicialment, 225.000 € són per a obres libràries i 
75.000 €, per a obres discogràfiques.  

La novena convocatòria dels Premis Mallorca de 

Creació Literària incorpora la categoria d’assaig  
 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca, a través del Servei de 
Normalització Lingüística, ha convocat els Premis 

Mallorca de Creació 
Literària 2017, 
l’objecte dels quals 
és impulsar la 
creació literària en 
llengua catalana. 
 

Enguany, els premis 
literaris instituïts pel Consell de Mallorca tenen una 
dotació de 90.000 € i les modalitats següents: 
 

• Premi Mallorca de Narrativa: 25.000 € 
 

• Premi Mallorca de Poesia: 15.000 € 
 

• Premi Mallorca d’Assaig: 20.000 € 
 

• Edició i promoció de les obres premiades i dels 
autors guanyadors: 30.000 €, a raó de 10.000 € per 
obra/autor guanyador. 

 

Els veredictes dels jurats, que són inapel·lables, es 
faran públics en un acte de lliurament que tindrà lloc 
abans de dia 31 d’octubre de 2017. 

El Nomenclàtor toponímic, una eina bàsica que 

cobreix els elements geogràfics de tots els 

municipis de les Balears 
 

El NOTIB (Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears) 
—projecte que s'inicià el 
1999, vinculat des del 
primer moment a la UIB i 
després, a partir del 2014, 
a l'IEC— inclou l'aplec i la 
c l a s s i f i c a c i ó 
d’aproximadament 50.000 topònims actuals no 
urbans de les Illes Balears, i, a més, un catàleg en 
línia i una bústia de suggeriments i consulta, per 
evidenciar que aquest nou recurs és una eina viva.   
 

El NOTIB es pot consultar en el web de l'Institut 
d'Estudis Catalans <http://notib.recerca.iec.cat>. 
Aquest web té un cercador de topònims, una 
mostra de georeferència i una mostra de pronúncia.  

Jornada, un nou diari cooperatiu en català 

La premsa en català tindrà un nou mitjà, plural i 
cooperatiu. Es tracta de Jornada, que  vol ser un 

diari en paper i digital en català, 
de base cooperativa i totalment 
desvinculat de les grans 
corporacions empresarials, que 

es distribuirà comercialment per tots els territoris 
de parla catalana.     

L’Ortografia catalana ja és a les llibreries 
 

L’Ortografia catalana es va ratificar en la sessió 
plenària de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) del 24 d’octubre de 2016, i des del 7 de 
juny se’n pot adquirir a les llibreries la versió 
en paper.  També es pot consultar o 
descarregar a <http://www.iec.cat/llengua/
documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf>. 



L’ús social L’ús social dede  la llengua catalanala llengua catalana 

ApuntsApunts  
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. A continuació, us anirem exposant les novetats que presenta 
l’Ortografia catalana de l’IEC. 

  

«La llengua permet donar el millor de cadascú i contribueix a la igualtat de drets i deures.»«La llengua permet donar el millor de cadascú i contribueix a la igualtat de drets i deures.»  

Oriol Amorós Oriol Amorós   

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.  

Apostrofació davant del prefix a– amb valor negatiu  
 

Fins ara, l’article femení no s’apostrofava davant les paraules que comencen pel prefix a– amb valor 
negatiu. 
 

Actualment, l'article la davant mots formats amb el prefix negatiu a– s'apostrofa d'acord amb les regles 
ortogràfiques que regulen l'apòstrof: l'anormalitat, l'asimetria, l'amoralitat.  
 

En els texts que es difonen per escrit, no hi ha confusió entre l'anormalitat i la normalitat, ja que la 
representació gràfica resol el dubte. En canvi, oralment sí que es tendeix a pronunciar amb prou claredat la 
anormalitat, si és necessari, per evitar l'ambigüitat. 
 

També s'apostrofa, com s'ha fet sempre, la preposició de quan es troba en aquestes mateixes condicions. 
Cal escriure, per exemple: exploració d'un cas podològic d'asimetria. 

 

Competència lingüística  
  
En termes generals, la competència lingüística inclou tots els coneixements que fan possible que les 
persones que parlen un idioma comprenguin i elaborin missatges comprensibles per mantenir, amb altres 
persones, una relació comunicativa eficaç. A més d'això, les persones que comparteixen un idioma 
posseeixen una certa habilitat funcional per adaptar la seva competència lingüística al context en què es 
produeix l'experiència comunicativa.  
 
Parafrasejant l’article d’opinió de Joan Cortés, publicat el 7 de juny al diari La Veu, podem dir que la 
competència lingüística dels empleats públics és la (seva) capacitat lingüística per exercir les (seves) 
competències professionals en l'àmbit de treball (context) de l'Administració pública (nostra).   
 
Cal afegir, seguint el mateix articulista, que si l’objectiu és que l’Administració pública no discrimini 
(lingüísticament) els ciutadans, ha d’atendre tots els ciutadans en les mateixes condicions. Així doncs, les 
persones que hi treballen (o els aspirants a treballar-hi) han de ser gent capacitada, amb plena 
competència per desenvolupar les seves funcions.  
 
El fet de saber i d’usar només un dels idiomes oficials seria ser competent al 50 %. No estar a favor de la 
competència (o capacitat) plena (100 %) significaria ser favorable a la incompetència (o a la incapacitat), 
segons Ferran Suay, president de Tallers per la Llengua. 
 

En l’Administració, per garantir —també— els drets dels catalanoparlants, hi ha d’haver algú que els 
entengui i que sigui capaç d’atendre’ls, perquè, efectivament, les llengües s’utilitzen per a la comunicació.   



En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Propostes  Propostes    
Setè volum de l’edició crítica de l’Aplec de rondaies 

mallorquines d'En Jordi d’es Racó  
 

 

L’edició crítica de l'Aplec de rondaies mallorquines d'En Jordi 
d’es Racó, a cura de Josep A. Grimalt amb la col·laboració de 
Jaume Guiscafrè, pretén reunir el màxim d’informació sobre la 
gran obra de Mn. Antoni M. Alcover.  
 

Les rondalles s’hi presenten ordenades segons el model de 
classificació d’Aarne-Thompson, el més conegut 
i acceptat dels sistemes de classificació 
rondallística. 
 

Aquest setè volum inclou les rondalles 
meravelloses.   
 

Cada rondalla va acompanyada de notes 
crítiques i comentaris, segons el tipus de lector 

(el no especialitzat i l’especialista), que trobarà també la 
transcripció literal de les anotacions corresponents a cada 
rondalla, extretes de les sis llibretes en què mossèn Alcover 
consignava el material que arreplegava de la tradició oral i que 
li servia de base per a l’elaboració posterior dels texts.  

 

 

https://etselquemenges.cat/ 
 

El portal Ets el que menges és una revista digital de salut i nutrició en català que pretén aconsellar els 
lectors sobre bons hàbits alimentaris per millorar la salut. Per aconseguir-ho, els 
periodistes tenen el suport de cuiners, nutricionistes i metges.  
 

Hi trobareu temes d'actualitat relacionats amb la nutrició; l'opinió d'especialistes en 
forma d'articles; entrevistes a personatges coneguts que parlaran d'una alimentació 
responsable, i també un espai per a les receptes.  
Imprescindible si us preocupau per dur una alimentació saludable i responsable!  

 

https://www.filmin.es/canal/cat 
 

Filmin, una plataforma pionera en la difusió de cinema per Internet, inaugura 
Filmin.cat, la primera plataforma de cinema que permet accedir a un gran banc 
de dades de films subtitulats o doblats al català.     
Filmin s’estrena amb un catàleg de mil films, quasi dos-cents documentals i 
devers cinc-cents capítols de sèries. No us ho perdeu! 

 

 

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 cangur. 
 

Cangur 
 

No és estrany que entre els milers de paraules que formen un idioma n'hi hagi algunes de nascudes del 
desconeixement o de l'error. Els etimòlegs afirmen que cangooroo és una paraula originària d’una parla 
indígena australiana. Sembla que significa ‘no sé què em dius’, i que és el que va contestar un indígena 
quan un explorador de parla saxona li va demanar en anglès quin era el nom d’aquest animal tan 
característic. 

http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2015/02/Etimologies-interessants-per-explicar.pdf (adaptació) 

Un pam de llengua 

Un pam de llengua és un recull 
d'articles sobre llengua catalana que 
han estat publicats  al 
llarg del 2016. L'obra, 
amb representació 
lingüística de tots els 
territoris, ha estat 
elaborada pel Centre 
de la Cultura Catalana 
d'Andorra amb el suport de la xarxa 
d'entitats Enllaçats per la Llengua i la 
col·laboració d'Infomigjorn, un butlletí 
que distribueix notícies i articles 
relacionats amb la llengua catalana, i 
d’altres informacions relacionades 
amb la sociolingüística, la gramàtica 
històrica, la dialectologia o la política 
lingüística. 



  Jocs de llenguaJocs de llengua  

  

Recordau que, com a treballadors del Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el Servei de 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 corregir els texts escrits que Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per corregir els texts escrits que 

origineu en la feina diària (origineu en la feina diària (assessoramentling@conselldemallorca.netassessoramentling@conselldemallorca.net). També us podeu assessorar sobre els vostres drets ). També us podeu assessorar sobre els vostres drets 

lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu electrònic (lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu electrònic (nlinguistica@conselldemallorca.netnlinguistica@conselldemallorca.net).). 
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De  quina població es tracta? De  quina població es tracta?   

Per saber de quina població es tracta, heu de formar un anagrama Per saber de quina població es tracta, heu de formar un anagrama ——mot que utilitza les mateixes lletres mot que utilitza les mateixes lletres 

d’un altred’un altre——  amb cadascun dels peus de fotografia.amb cadascun dels peus de fotografia.  

ratarata  

leprosesleproses  

paretparet  

ideaidea  

lletosalletosa  

monarcamonarca  

ollersollers  

compàscompàs  


