
REFERENTS POLÍTICS 
 
Tots els termes següents: 
- fan referència a Catalunya si van sols 
- s’escriuen en minúscula si no formen part de la denominació oficial 
país Catalunya 
nació 
nacional 

no cal especificar de quina nació es parla, perquè se sobreentén: Pacte 
Nacional per a l’Educació, Diada Nacional de Catalunya, Pla Hidrològic 
Nacional, Audiència Nacional 
Mossos d’Esquadra: policia catalana (i no policia nacional) 

govern Generalitat  o govern català ; sinònim: executiu  
govern central : govern espanyol en notícies nacionals 
govern espanyol : abast internacional (≠govern de Madrid) 

president president  = president de la Generalitat  
president espanyol, president d’Espanya 

Parlament Parlament  = Parlament de Catalunya 
Parlament espanyol  = Congrés dels Diputats 
Corts Generals = Congrés + Senat 

 
Espanya i Estat espanyol  
sinònims si ens referim a l’estructura institucional, organitzativa o de poder 
no sinònims en altres contextos:  

treballadors de l’Estat espanyol (funcionaris)≠treballadors d’Espanya 
(tots) 

omissió 
espanyol   

si se sobreentén, no cal: 
La ministra de Salut (espanyola)... 

meteorologia Espanya: amb les Illes Canàries i sense Portugal 
península Ibèrica: no s’inclouen les Illes Canàries ni les Balears, però 
sí Portugal 

esports la roja 
*selecció estatal, *selecció nacional 

 
estat  
país sobirà en parlar dels vint-i-set estats membres de la Unió 

Europea 
entitats administratives 
incloses dins d’estructures 
més grans 

Califòrnia és un estat dels Estats Units 

E inicial majúscula: estat concret (Estat espanyol) 
minúscula: no concret (estat fort, estats membres) 

 
conjunt d’Espanya s’inclou Catalunya 
Catalunya i la resta d’Espanya la resta = sense Catalunya 
No farem servir: *a Catalunya i a Espanya... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERÈNCIES GEOGRÀFIQUES 
 
 
Catalunya, el País Valencià, la Franja de Ponent i la Catalunya del Nord 
Referència 
preferent 

comarca (sense article i entre parèntesi) 
illa (en cas de les Balears) 

Cal posar el nom complet  la primera vegada que s’esmenta: Sant Feliu de Guíxols 
capitals de demarcació 
topònim amb nom de la comarca: Solsona (Solsonès) 
topònim amb referència geogràfica: Castellar del Vallès 

SENSE indicació 

topònim mediàtic 
AMB  indicació topònim amb referència que no correspon a la ubicació: 

Port de la Selva (Alt Empordà) 
demarcació : forma preferent per a les entitats provincials 
comarques de +capital : comarques gironines 
forma preferent: el País Valencià  (i no la Comunitat Valenciana) 
Catalunya del Nord : conjunt de les comarques catalanes que pertanyen a França 
(l’Alta Cerdanya, el Capcir, el Conflent, la Fenolleda, el Rosselló i el Vallespir). 
Denominació secundària: Catalunya Nord 
els Països Catalans : conjunt de territoris de parla catalana des del punt de vista 
lingüístic, cultural o històric 
 
TOPÒNIMS NO CATALANS 
En català sempre que 
tinguin traducció 

Saragossa, Osca, Londres, el Caire 
Jaen, Cuidad Real, La Rioja 

província : per situar les poblacions espanyoles 
circumscripció : divisió electoral (no com a eufemisme de província) 
forma preferent: el País Basc  (com a sinònim Euskadi) 
topònims de la Vall 
d’Aran  

forma aranesa 
excepcions: Vall d’Aran  i Viella  

 
 
 
REFERÈNCIES TEMPORALS 
 
• format 00.00h (amb un sol punt entre les xifres i sense punt després de la h) 
 
les 9 del matí són les 9h  
tres quarts de nou del vespre 
(20.45h) 
Les dotze de la nit són les 24h 
 



Esmena, si cal, les frases següents. Localitzacions , referents polítics i 
temporals: 
 
 
1. A Sant Carles de la Ràpita, la captura del llagostí bat rècords. Des de principi d’any 

s’han aconseguit 25 tones, 4 mil més que en el 2012. 
 
2. Renúncia temporal de l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, imputat per quatre 

presumptes delictes, inclòs el de malversació de fons públics. 
 
3. Dídac Ramírez ha pres càrrec aquest matí com a rector de la Universitat de 

Barcelona. 
 
4. Des d’avui i fins diumenge, el sector de la moda es reuneix a Igualada, al Segrià, 

per aconseguir un acord perquè la venda dels seus productes contribueixi al 
finançament de projectes solidaris. 

 
5. Olesa de Montserrat clou avui la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i 

Segura. 
 
6. La temporada de verema acaba avui a Sant Sadurní d’Anoia amb una festa 

multitudinària plena de sorpreses i tastos de vins i caves. 
 
7. Sant Feliu rep avui la visita del príncep Felip amb motiu de la inauguració de 

l’exposició retrospectiva sobre els pintors modernistes de la col·lecció Thyssen.  
 
8. La temporada de bany de l’Hospitalet ha començat sense incidències rellevants. 
 
9. La Diputació de Barcelona ha presentat avui un estudi sobre el turisme a la 

província. Per dur-lo a terme ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments 
d’aquesta circumscripció administrativa. 

 
10. Un incendi ha destruït avui un habitatge al municipi de Campos, a Menorca. 
 
11. Protecció Civil ha activat el Pla Neucat a la Terra Ferma. 
 
12. La mòmia del general Prim ha arribat a primera hora del matí a l’Hospital Sant Joan 

de Reus, on se li farà un estudi forense que determinarà les causes de la mort del 
militar. 

 
13. Després de la batuda feta al canal Salat, la població de gallines s’ha triplicat i 

s’estén fins a la zona de Santandria. 
 
14. L'obra del pintor Josep Nicolau es pot visitar fins al 8 de febrer a la sala gran de 

l’ajuntament de Mequinensa. L'exposició, que porta per nom ‘Terra Emergent’, 
s'endinsa en la preocupació per la degradació ambiental. 

 
15. Euskadi celebra l’Euskadiko Eguna, la jornada festiva que commemora l’aprovació 

en referèndum de l’Estatut de Gernika. 
 
16. El foc arrasa una nau industrial d’Alaquàs. L’incendi es declarava ahir a primera 

hora del vespre en una empresa de fusta. Les flames han arrasat tot el material. 
 
17. El Centre Mediterrani de Literatura de Perpinyà commemora enguany els 30 anys 

de vida amb èxits com el premi Mediterrani. 



 
18. El Departament de Territori amplia un 60% el parc de la Serralada Litoral. 
 
19. El govern demana als ciutadans que participin en la manifestació de la Diada. 
 
20. El debat sobre l’Estat de la Nació enfronta convergents i populars per les mesures 

anticrisi del govern. 
 
21. La prima de risc espanyola ha superat per primera vegada a la història la barrera 

psicològica dels 500 punts. 
 
22. En ple debat sobre el rumb sobiranista de Catalunya, la manca d’inversió del 

govern espanyol a Catalunya ha contribuït a augmentar la desafecció dels 
ciutadans amb la política. 

 
23. L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha assegurat que amb la decisió del 

govern central es demostra que Catalunya necessita un estat propi. 
 
24. El ministre espanyol de Foment titlla de desorbitats els costos de les expropiacions 

de terrenys per fer autopistes i anuncia una investigació. 
 
25. El govern espanyol ha donat a conèixer més detalls sobre el funcionament i la 

creació de l’anomenat banc dolent. 
 
26. Des del govern de Madrid anuncien mesures contra l’ofensiva independentista de 

Mas. 
 
27. Un alpinista experimentat de la localitat catalana de Sant Joan de les Abadesses, 

Esteve Martínez, és un dels morts que la matinada d'aquest dijous han quedat 
sepultats per una allau de neu registrada al Mont Maudit, al massís del Mont Blanc. A 
més del català, el cap del Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) dels Bombers de 
la Comunitat de Madrid, Joaquín Aguado, també ha mort i un company del primer, el 
també veí de Sant Joan de les Abadesses Guillem Ferrer, ha resultat ferit. Set 
expedicionaris més han mort en la tragèdia, tres britànics, tres alemanys i un suís. 

 
28. L’atur ha baixat de 15 mil persones entre l’abril i el juny a Catalunya, segons l’Enquesta 

de Població Activa. Al conjunt d’Espanya, l’atur s’ha disparat al segon trimestre i 
gairebé frega els 5 milions 700 mil persones. 

 
29. La Policia Espanyola i els Mossos d’Esquadra col·laboraran en un projecte europeu de 

seguretat impulsat per la Unió Europea. 
 
30. La selecció estatal de futbol s’enfronta avui dimarts a Itàlia en partit d’anada. 
 
31. Podeu escoltar ‘La cuina de Carbó’ de dilluns a divendres a les 13h. 
 
32. Avui entre les 11.00h i les 11.30h podreu escoltar Sebastià Serrano a ‘Picó.cat’. 
 
33. Especial nit de Cap d’Any amb La Xarxa, des de les 24 h i fins a la 1.30 h. 
 
34. Escolta en directe ‘La tarda de Girona’ a partir de les tres de la tarda. 


