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RECORDA...
Càrrecs (majúscules i minúscules): directora general, secretari general i cap
de departament. De vegades encara hi ha qui dubta sobre
l’ús de les majúscules a l’hora d’escriure els càrrecs
administratius. A inicis d’any, ja vam avançar en el número 83
d’EN PARLEM la publicació del nou opuscle de Majúscules i
minúscules publicat per la Direcció General de Política
Lingüística. Així, es recorda que els noms dels càrrecs
s'escriuen amb minúscules inicials. Per exemple, per fer
referència a la persona: El president de la Diputació de
Tarragona arribarà aviat.I per designar el nom genèric: El
Parlament té un president i una vicepresidenta primera.
Convé distingir la denominació del càrrec i la denominació de la institució o òrgans
de gestió. Cal, doncs, escriure el conseller de Cultura, perquè Cultura és el nom
del departament, o la directora general de Comunicació Estratègica, perquè
Comunicació Estratègica és un òrgan de gestió. Altres exemples: un jutge de pau,
l'alcaldessa de Creixell, el secretari general de Finances, la magistrada Eva
Serra, l'advocada en cap de la Delegació d’Hisenda, la cap del Servei de
Documentació, un cap de departament, la rectora de la Universitat de Vic.
Així, doncs, els noms de càrrecs s’escriuen amb minúscula, amb dues excepcions a
aquesta norma, que són:
 Quan apareixen a principi de frase o d’oració: Senyor Xavier Puigdollers i Noblom
Director general d’Afers Religiosos
Via Laietana, 14
08003 Barcelona
 Quan formen part d’un tractament protocol·lari: Molt Honorable Senyor President
de la Generalitat de Catalunya

NOTÍCIES
XI Premi Joves.lit de narrativa i/o poesia. L’Apellc (Associació de Professionals i
Estudiosos de la Llengua i Literatura Catalanes) convoca aquest premi per a joves
de 14 a 21 anys. El termini d’admissió finalitza el 15 de novembre. Cal trametre els
treballs, en llengua catalana i de tema lliure, a: apellc@tinet.cat. Aquest premi es
divideix en dues modalitats segons l’edat; un premi al millor relat o recull de poesia
per a joves d’entre 14 i 17 anys, i un premi al millor relat o recull poètic per a joves
d’entre 18 i 21 anys. Per a cada franja d’edat s’atorgarà un premi de 500 euros i una
beca per a l’Escola de Lletres de Tarragona.
Cinema. La Lego Ninjago pel·lícula i Operació cacauet 2. Missió:
salvar el parc es projecten, en català, a Amposta i Ocine Les
Gavarres (Tarragona). També es poden veure a les cartelleres les
pel·lícules d’animació Kikoriki. Equip invencible i El diari de la
Florentina, en versió catalana, que s’adrecen especialment al públic
infantil. El doblatge i la subtitulació d'aquests films tenen el suport de
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la Direcció General de Política Lingüística. També s’estrena aquest mes La pell
freda basada en la novel·la homònima d'Albert Sánchez Piñol, que ha estat traduïda
a 37 idiomes i ha venut més de 150.000 exemplars en català. Narra la història d'un
home que arriba a una petita illa perduda a l'oceà fugint del passat. La seva primera
sorpresa serà comprovar que l'únic habitant de l'illa no surt a rebre'l.
El tret de sortida del cinema CINC aquesta tardor és el dia 21 d’octubre amb el film
El poble amagat. Els barrufets que es projectarà a Tarragona, Torredembarra, el
Vendrell i Vila-seca. Seran cinc caps de setmana amb projeccions
de cinema infantil en català en aquestes quatre poblacions. I, ja al
mes de novembre, s’hi suma Torredembarra amb Gru 3, el meu
dolent preferit, que tancarà el cicle el dia 2 de desembre amb la
projecció de Cars 3. Els altres títols que inclou el cicle són:
Ballerina, Emoji, El nadó en cap i Capità Calçotets.
Trobareu informació actualitzada al Portal Cinema en català al Facebook Cinema
en català o al @cat_cine.
Accents diacrítics. La primera imatge de la Superoptimota, la mascota del
cercador Optimot, són els 15 accents diacrítics que hi ha en català
després de la reforma ortogràfica duta a terme per l’Institut d’Estudis
Catalans. Pots imprimir-ho des d'aquest arxiu, i també en pots
sol·licitar un exemplar, en forma d’imant, al Servei Lingüístic (ext.
1112 o serv.ling@porttarragona.cat).
‘La salut’. La salut és el títol del nou quadern de la col·lecció "Parlem Tu i Jo", que
promou la pràctica oral del català i en reforça l'aprenentatge a
través de la lectura. S'adreça als participants al programa
Voluntariat per la llengua, es publica en format digital i també en
format paper perquè hi puguin treballar les parelles lingüístiques
d'arreu de Catalunya. El quadern proposa un seguit d'activitats per
conversar sobre diferents aspectes relacionats amb la salut.
Terminologia electoral. L’actualitat informativa d’aquests dies arriba carregada de
terminologia específica de l’àmbit dels processos
electorals, i d’altres sectors més o menys relacionats
com ara el dret o les relacions internacionals, per
exemple termes com ara democràcia, campanya
electoral, ciutadania, vot, justícia i, fins i tot, dignitat.
Podeu consultar tots aquests termes, amb equivalents
en altres llengües i sovint amb notes conceptuals ben
interessants en els dos diccionaris en línia que publica el Termcat: Terminologia
electoral bàsica, referent als processos electorals, i Terminologia dels drets
humans, que inclou una infografia interactiva interessant i que s’edita també en
castellà i anglès.
Recursos lingüístics
Diccionari de la llengua catalana (DIEC 2)
Optimot (consultes lingüístiques en línia)
Parla.cat (cursos de català en línia)
Softcatalà (corrector ortogràfic i gramatical)
Softcatalà (programari i recursos informàtics en llengua catalana)
Traductor automàtic Apertium (plataforma lliure de codi obert)
Diccionari de dret administratiu
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