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Aina Sastre, al capdavant de la Direcció Insular de Política Lingüística   
 

Dia 9 de març de 2017, el Ple del Consell de Mallorca aprovà la creació de la Direcció Insular de Política 
Lingüística. Quatre mesos després —amb la publicació del Decret de la Presidència pel qual es modifica el 

Decret de dia 6 de juliol de 2015 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries 
tècniques en què s’han d’estructurar els departaments (BOIB núm. 71, de dia 10 juny de 
2017) — aquesta Direcció és una realitat.  
 

La Direcció depèn del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, un 
departament transversal, una de les funcions del qual és planificar i executar 
programes de normalització i dinamització lingüístiques. 
 

El 14 de juliol, Aina Sastre, llicenciada en Traducció i Interpretació, va prendre possessió com a directora 
insular de Política Lingüística.  
 

La Direcció Insular, a més de continuar amb els projectes iniciats, preveu, entre altres objectius, impulsar la 
normalització lingüística als municipis i afavorir una major presència del català en els diferents àmbits de la 
societat, amb actuacions com per exemple la reactivació de les subvencions per a la normalització 
lingüística  a les empreses. Així mateix, també es pretén afavorir la qualitat lingüística de les comunicacions 
(internes i externes) que es generen a la institució.  
 

La Direcció Insular també té la voluntat d’organitzar o de col·laborar en esdeveniments l’objectiu dels quals 
és recuperar i divulgar la memòria de persones i esdeveniments històrics o culturals rellevants que han 
deixat empremta en el patrimoni col·lectiu de la llengua i la cultura catalanes. 

Nova edició del curs Tècnica vocal i millora de la 
fonètica i la dicció en català  
 

La Direcció Insular de Política Lingüística del 
Consell de Mallorca organitza una nova edició del 
curs Tècnica vocal i millora de la fonètica i la 
dicció en català. 
 

Aquesta oferta formativa s’adreça al col·lectiu de 
professionals dels mitjans de comunicació perquè 

puguin aconseguir una bona 
dicció i una fonètica genuïna per 
dominar la comunicació oral com 
a eina de treball bàsica. 
 

El curs, que és gratuït, té una 
durada de 40 hores, distribuïdes en dos mòduls de 
18 hores cadascun i una sessió final d’avaluació i 
de tutoria de 4 hores de durada. 
 

El primer mòdul s’impartir{ del 2 al 18 d’octubre, i 
el segon del 23 d’octubre al 15 de novembre. La 
sessió d’avaluació i de tutoria tindr{ lloc dia 27 de 
novembre. 
 

Ús assertiu de la llengua catalana, un taller adreçat 
al personal dels ajuntaments de Mallorca  

 

La Direcció Insular de Política Lingüística, 
conjuntament amb el Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, i 
amb la col·laboració de l'IMAS, organitza tres 
edicions del taller Ús assertiu de la llengua catalana, 
adreçat al personal dels ajuntaments de Mallorca.  
 

Els tallers, de 10 hores lectives cada un, es faran 
durant el mes d’octubre a Palma i a Inca. Un dels 
objectius d’aquesta oferta 
formativa és fomentar 
l'adopció de conductes 
lingüístiques que facilitin l'ús i el 
manteniment de la llengua 
catalana, per mitj{ d’una metodologia activa i 
participativa, la qual permet dur a terme dinàmiques 
de grup i jocs de rol, per arribar a conclusions i 
contrastar-les amb les aportacions teòriques, a 
través del debat i la posada en comú de les 
pr{ctiques concretes que s’hi proposen. 



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. 

L’assertivitat és la capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de L’assertivitat és la capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de 

manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes 

expressions conductes agressives o manipuladores.expressions conductes agressives o manipuladores.  
    Diccionaris terminològics del TERMCAT Diccionaris terminològics del TERMCAT   

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.  

Mots derivats i composts cultes amb el segon format començat per r−(r/rr)  
 

En els composts cultes el segon component dels quals comença amb r−, i també en els derivats amb prefix 
de mots que comencen amb r−, aquesta erra no es dobla encara que representi un so de erra vibrant entre 
vocals. Per exemple: antireumàtic, contrarevolució, grecoromà, ludicorecreatiu, polirítmia, prerafaelita, 
preregnant, preromà, prorús, vicerector… 

En canvi, s'escriuen amb rr els mots que comencen amb els prefixos següents: 

  a− (que significa 'no' o 'sense'): arreflèxia, arrítmia, arrize;  

  a− (que serveix per formar verbs): arrecerar, arruinar; 

  cor− (variant de con-): corredemptor, correferència, corregent, correpressor, corresponsabilitat;  

  ir− (variant de in-): irracional, irreal… 

Aquests mots s'havien escrit amb una sola erra fins a l'aparició de l'Ortografia catalana de l'IEC de l'any 
2016.     

 

L’assertivitat lingüística en oposició amb la submissió lingüística  
  
L’h{bit de canviar a l’idioma dominant (i abandonar el nostre) quan ens 
trobam amb un interlocutor que no identificam clarament com a parlants de 
la llengua minoritzada es coneix tècnicament com a submissió lingüística o ús 
proactiu submís de la llengua. L’individu utilitza la llengua catalana d’entrada, 
però la canvia tan bon punt percep algun indici que l’interlocutor no l’entén. 
El canvi es dóna sovint perquè l’interlocutor li respon en espanyol, té faccions 
d’una altra raça, li demana que repeteixi el que ha dit... El canvi de llengua no 
deriva d’una necessitat de comunicació, sinó d’una sèrie de prejudicis 
(submissió), ja que l’interlocutor en cap cas no ha fet referència explícita a 
problemes en la comprensió de la llengua catalana. 
 

Una possibilitat per revertir aquest hàbit, que tant contribueix a eclipsar la 
llengua pròpia, és la d’iniciar les converses en catal{ i continuar parlant-lo (o 
com a mínim intentar-ho) —independentment de la llengua de 
l’interlocutor—, si no hi cap problema de comunicació.  
 

Després d’una etapa d’un ús proactiu fidel (manteniment del catal{ tot i experimentar sovint una sensació 
estranya o d’inferioritat), quan els parlants arriben a no abandonar innecess{riament l’ús de la llengua 
pròpia, i s’hi senten totalment còmodes, es parla d’assertivitat lingüística, la situació en què es troben els 
parlants de llengües no minoritzades.  
 

Font: La piràmide dels hàbits lingüístics. David Vila i Ros (Revista Escletxa)  

http://www.conselldemallorca.net/?id_section=17237&id_parent=10618&id_class=1852


En xarxaEn xarxa    

  El camí de les paraulesEl camí de les paraules  

Dues propostes en PDFDues propostes en PDF  
 

La nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. Guia pràctica  
 

La nova normativa de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Guia pràctica, de Jordi Ginebra i 
Serrabou, té l’objectiu de donar informació 
pràctica sobre la nova normativa gramatical i 
ortogr{fica de l’Institut d’Estudis Catalans.  
 

Després d’una an{lisi detallada de la nova 
Gramàtica de la llengua catalana (2016) i de la 
nova Ortografia catalana (2017), es presenten, 

de manera clara i breu, els punts en relació amb els quals hi ha 
novetats. També es relacionen els punts conflictius que, 
després d’haver estat sotmesos a consideració, l’IEC ha optat 
per no modificar.  
Finalment, l’obra presenta un apartat, que té igualment un 
enfocament pràctic, dedicat a aspectes gramaticals diversos 
que reben atenció normativa de l’IEC i que convé conèixer per 
poder utilitzar adequadament el català estàndard.  
 

PDF: (https://drive.google.com/file/d/0B4-p4FAtOEYWY0dnei0xVjV4Qmc/view) 

http://www.elnacional.cat/ca/encreuats.html 
 

El 21 de desembre de 1913 es varen publicar a Nova York els primers mots 
encreuats, una bona pr{ctica per afinar l’enginy i la destresa intel·lectual i, 
alhora, enriquir el bagatge lèxic.  
 

Sou amants dels jocs de paraules? Teniu un bon domini del vocabulari per 
endevinar els mots amagats? Teniu la possibilitat de fer uns mots encreuats 

cada dia, en xarxa i en català. Aprofitau-la!  

http://ca.oslin.org/index.php 
 

Quin és el gentilici per denominar els habitants dels Estats Units? Quantes 
síl·labes té intuïció? Quin substantiu s’utilitza per denominar l’acció del verb 
aclucar?  
 

El Lèxic Obert Flexionat de Català (LOCF), un espai gratuït que ofereix 
informació sobre la llengua catalana i, també, cinc tipus de diccionaris (de 
topònims i gentilicis, de noms deverbals, de manlleus, de divisió sil·làbica i per 
a mots encreuats), us ajudarà a respondre aquestes qüestions i moltes de les preguntes que sorgeixen 
quan es treballa amb texts en català.  
 

Només cal escriure la paraula que us interessi en la casella de cerca!  

 

 

Us detallam a continuació la procedència del mot salari. 
 

Salari 
 

El salari, retribució (sobretot periòdica) en doblers per un treball fet, prové del salarĭum, mot que 
designava la quantitat de sal —mineral molt valuós perquè permetia conservar la carn i altres productes 
peribles— que es pagava per un servei. Aquesta forma de retribució, usada a Egipte, a l’època de l’Imperi 
antic, s’instaur{ a l’Imperi rom{.  
 

Tot i així, els diners que es podien abonar a un soldat o un treballador també es podien anomenar 
stipendum o solidata, una paraula procedent del pagament amb solidus, una moneda d'or soldada.  

 

És evident que avui, en el contracte dels assalariats, la sal ja no hi té cap paper: ara es cobra el salari o sou 
amb doblers. 

Avanç dels resultats de l'Enquesta 
d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014 
 

La Direcció General de Política 
Lingüística del Govern de 
les Illes Balears ha publicat 
un avançament sintètic 
dels resultats de l'Enquesta d'usos 
lingüístics a les Illes Balears (EULIB) 2014, 
un estudi demoscòpic —que actualment 
es troba en procés d'edició— sobre els 
coneixements lingüístics de la població 
resident a les Illes Balears majors de 
quinze anys, sobre els seus usos 
lingüístics en diferents contexts i amb 
diferents interlocutors, i sobre la seva 
visió de la situació sociolingüística de les 
Illes.  

PDF: EULIB 2014: http://www.caib.cat/govern/

sac/fitxa.do?codi=3024764&coduo=2390443&lang=ca 

https://drive.google.com/file/d/0B4-p4FAtOEYWY0dnei0xVjV4Qmc/view
http://www.elnacional.cat/ca/encreuats.html
http://ca.oslin.org/index.php
http://www.caib.cat/govern/rest/arxiu/3025187


  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).). 

  
  
  
  
  
  
  

octubreoctubre––desembre 2017desembre 2017  

  
Mots amb ela geminadaMots amb ela geminada  

Completau els mots següents a partir de cada un dels fragments següents. Cada fila conté les lletres de Completau els mots següents a partir de cada un dels fragments següents. Cada fila conté les lletres de 

dues paraula amb ela geminada. dues paraula amb ela geminada.   

  

  

                

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Completau:Completau:  

11  a  l · l _  _  g  _  _a  l · l _  _  g  _  _  66  _  _  t à  l · l  _  _ _  _  t à  l · l  _  _   

22  i  l · l _  _  _  n  _  _ i  l · l _  _  _  n  _  _   77  _ e  l · l _  _  u  _  _ _ e  l · l _  _  u  _  _   

33    _ o  l · l  _  b  _  _  _ _  _ o  l · l  _  b  _  _  _ _    88  _  _  _  e  l · l  _  g  _  _  __  _  _  e  l · l  _  g  _  _  _  

44    _ i  l · l _ m _  _  _  _ _ i  l · l _ m _  _  _  _   99  c  _  n  _ t e l · l _  _  _  _ c  _  n  _ t e l · l _  _  _  _   

55  _  q  _  _  _ e  l · l _ _  q  _  _  _ e  l · l _   1010  _  _  _  _ q _  i  l · l _  _  _  _ _  _  _  _ q _  i  l · l _  _  _  _   

mailto:mailto:nlinguistica@conselldemallorca.net

