
  MAJÚSCULA MINÚSCULA  
antropònims 
déus, dinasties 
llinatges 

(cog)noms, partícules d’enllaç 
entre nom i cognom 
Déu, Al·là, Buda, Borbó 

adjectius que vénen de nom 
preposició del cognom quan 
hi ha el nom complet  

l’escut borbònic  
dinastia Ming 
Vicente del Bosque (però: Del Bosque) 

reis, papes i sants  Jaume I el Conqueridor 
nom+sobrenom (cometes 
simples) 
article del sobrenom 
sobrenom sol: rodona; sense 
traducció 

 Berlusconi,‘Il Cavaliere’ 
Il Cavaliere  
 
Il Dottore 

articles i preposicions Jack l’Esbudellador 

sobrenoms 
àlies 
pseudònims 

sobrenoms amb complement 
populars o inventats pels 
mitjans de comunicació 
(entre cometes) 

el ‘violador del parc’ 

càrrecs 
títols nobiliaris 

Rei, Papa. Però: rei Joan 
Carles, papa Benet XVI 

minúscula inicial càrrecs, 
professions i títols nobiliaris 

prínceps d’Astúries 
reina Sofia 

persones  

tractament noms i adjectius, abreviatures preposicions i articles Ses Majestats els Reis d’Orient, Sr./Sra. 
animals reals i ficticis 

no els traduïm (tret de 
mitològics) 

 l’ovella Dolly 
Pegàs 

animals 
vegetals  

plantes nom científics en llatí (només 
1a paraula; entre cometes) 

nom no científics 
races  

baia de goji, fruit de la planta ‘Lycium 
barbarum’ 
la famosa collie Lassie 

objectes únics 
obres d’art 

tots els elements que formen 
part del nom 

adverbis i preposicions Sant Graal 

marques 
registrades 

marques 
models vehicles (avions, 
cotxes...) 
noms propis (cometes simples) 

 Fanta 
Seat León 
el ‘Titanic’ 

productes   es coneixen pel territori 
obres amb nom de l’autor 

la producció de penedès i de rioja  
diversos rembrandts 

coses 

cossos 
celestes 

astres, planetes, satèl·lits, 
estrelles, constel·lacions 

sol, lluna, terra quan no són 
noms propis 

la Lluna, el Sol 
eclipsi de sol, estar a la lluna 

llocs vies urbanes i 
interurbanes 

nom de la via, carretera, 
autovia i autopista 

tipus de via: carrer, 
avinguda... excepcions: Via 
Laietana, la Rambla, la Gran 

passeig de Gràcia 
la Nacional 340 



Via, el Barri Vell (Girona) 
accidents 
geogràfics 

nom propi part genèrica (cap, vall, delta, 
illes, serra, golf, estany, 
pantà...) 

pantà de Sau 
riu Ebre 

punts cardinals punts cardinals sols 
nom dels pols (pol Nord, pol 
Sud) 

forma consolidada Europa de l’Est 
part nord del país 

 article de llocs catalans o 
catalanitzats (es contrau) 

aeroport del Prat 
la Corunya 

topònims amb 
article 

topònims no catalanitzats  Las Vegas 
denominacions 
geopolítiques, 
històriques, 
literàries 

tots els elements amb 
majúscula inicial 

preposicions i articles les Terres de l’Ebre 
el Camp de Tarragona 
la Catalunya oriental 

edificis 
sales 

nom propi 
Ca/Can (si forma part del nom) 

genèric 
noms no catalans 

Pati dels Tarongers 
barri Ca n’Espinós de Gavà, can seixanta 
palau de La Zarzuela 

període 
històric 

 tots  prehistòria, edat mitjana 

fets històrics tots  
excepcions de guerra:  
Guerra Civil Espanyola, 
Primera i Segona Guerra 
Mundial 

guerra  
 

Revolució Russa, la Transició 
guerra del Golf 

moviments 
artístics, 
culturals 

excepcions: 
Renaixement, Romanticisme, 
Il·lustració (per no confondre 
amb paraula general) 

tots modernisme 
noucentisme 
romànic 

festes 
populars, 
religioses 

substantius i adjectius articles i preposicions Onze de Setembre 

història 
cultura 

fires, cimeres, 
congressos, 
simposis, 
col·loquis, 
jornades, dies 

substantius i adjectius articles i preposicions Dia Mundial de la Poesia 

organismes entitats 
empreses 

substantius i adjectius dels 
noms dels òrgans de govern, 

plural Departament de Salut 
Consell de Ministres 



administracions públiques i 
departaments 

departaments de la Generalitat 

consolat 
ambaixada 

 sempre  consolat del Marroc a Barcelona 

govern, 
executiu, 
administració, 
ajuntament, 
consistori, 
estat 

Ajuntament (òrgan gestor) 
Estat (un en concret) 

ajuntament (edifici) 
consistori, govern, executiu i 
administració, tant si van sols 
com acompanyats 
estat (adjectiu) 

delegació del govern, administració pública 
Ajuntament de Sabadell 
Estat espanyol 
estats membres 

 república part de nom oficial, quan 
significa ‘Estat’, període 
determinat 

 la República Francesa, el president de la 
República, la Segona República 

vocabulari legislatiu i 
judicial  

cambres legislatives 
parlaments, comissions 
parlamentàries, grups, òrgans, 
fiscalies concretes 

designacions coreferents, 
tribunals ordinaris (i les 
sales), fiscalia (nom genèric) 

Cambra dels Lords, Cambra dels Comuns, 
Senat 
cambra legislativa catalana, cambra 
alta/baixa 
Parlament francès (excepció: Parlament 
Europeu) 
jutjat d’instrucció número 2 

vocabulari polític  partits polítics, sindicats  Comissions Obreres 
vocabulari militar i cossos 
de seguretat  

cossos de seguretat, grups 
especials, operacions 

paraules soles: policia, 
exèrcit, forces armades 

Brigades de Reforç d’Incendis Forestals 
(BRIF) 
‘operació Malaia’ (entre cometes) 

vocabulari religiós  Església (institució) 
òrgans de decisió 

església (edifici) 
demarcacions territorials 

Església catòlica/anglicana, església local 
diòcesi de Girona 

vocabulari empresarial  noms empreses i 
departaments 
empreses d’infraestructures 

organismes de direcció 
servei d’infraestructura 

Departament de Màrqueting, junta directiva 
Port de Barcelona, port de Barcelona 

vocabulari financer i borsari  Borsa de+lloc, índexs borsaris  Borsa de Barcelona, Ibex-35 
vocabulari sanitari  centres sanitaris: 

departaments i àrees 
 Hospital de la Vall d’Hebron 

òrgans internacionals  substantius i adjectius articles i preposicions Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord 
àmbit educatiu  cicles, carreres, cursos, 

assignatures, màsters, 
postgraus, universitats, 
facultats 

disciplina, nom genèric Primària 
Facultat de Física 
física 



entitats, actes esportius  substantius i adjectius dels 
noms dels organismes 
esportius, òrgans dependents, 
actes 

òrgans de decisió d’aquestes 
entitats 
seleccions, grups 

junta directiva 

grups professionals, 
culturals, artístics  

majúscula inicial preposicions i articles Òmnium Cultural 

premis, medalles  tot el nom del premi (tret 
d’articles i preposicions) 

premi (cap en concret) 
premi concret en plural 

Premi Nobel de Literatura, Creu de Sant 
Jordi 
premis Oscar 

documents oficials  lleis (nom oficial) 
documents constitucionals 
pactes i tractats internacionals 

documents identificatius 
lleis (coreferent periodístic) 

passaport, document nacional d’identitat 
Llei 22/2005, llei antitabac 
Constitució Europea, Protocol de Kyoto 

obres artístiques, 
publicacions periòdiques  

títols de llibres, pintures, 
escultures, òperes, cançons, 
discos, diaris, revistes 
(entre cometes simples) 

 ‘La Gioconda’ 
‘La Vanguardia’ 

 
 
Esmena, si cal, les frases següents: 
 

1. Vicente del Bosque ha reunit avui els jugadors de la ‘roja’ per preparar l’entrenament. Avui, Del Bosque ha dit que està satisfet. 
 
2. El Papa Benet XVI s’ha acomiadat aquest dimecres dels seus fidels amb una audiència a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. 
 
3. Benet XVI és el primer Pontífex que renuncia des que el 1415 ho fes el papa Gregori XII. 
 
4. El Rei ha manifestat que no pensa abdicar, de moment. 

 
5. Les Bodegues Torres participen en el projecte de Territori i paisatge de reintroducció de l’àguila Cuabarrada, o ‘Hieraaetus fasciatus’. 
 
6. El Bosó de Higgs ha estat anomenat per alguns mitjans de comunicació com la Partícula de Déu arran de la publicació del llibre 

divulgatiu de Leon Lederman amb aquest títol: ‘The God Particle’.  
7. Pokémon és el nom que reben els videojocs de Nintendo per a diverses plataformes i des de l’octubre de 2012 és el nom que els 

investigadors de vigilància duanera han escollit per batejar l’operació anticorrupció a Galícia, atès el gran nombre de persones 
implicades en aquest cas de suborns d’empresaris a polítics per a l’adjudicació de serveis públics. Segons la viquipèdia hi ha 649 
pokémons diferents. Arribarà l’‘operació Pokémon’ a processar tants corruptes?  

 
8. Mo Yan, que significa ‘sense paraules’ és el sobrenom amb què es coneix l’escriptor xinès Guan Moye, Premi Nobel de Literatura 2012. 



 
9. Els Alcaldes dels municipis de La Selva es trobaran avui en la junta de governs locals que tindrà lloc a Blanes. 
 
10. Carmen Thyssen ha inaugurat avui un nou museu a sant Feliu de Guíxols. L’espai d’art del Monestir de sant Feliu acull la mostra 

‘Paisatges de llum i paisatges de somni. De Gauguin a Delvaux’. 
 
11. La costa Brava serà promocionada turísticament gràcies a un projecte de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç. 
 
12. La festa de cap d’any ha acabat amb un balanç de tres morts a les carreteres catalanes. Dos d’ells, a la Nacional-240, en el tram 

Tarragona/Lleida. 
 
13. El Congrés Mundial de Telefonia Mòbil suposarà un impacte econòmic de més de 300 milions d’euros per a Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana. 
 
14. Els diferents grups polítics han proposat un canvi per al programa institucional de l’onze de setembre. 

 
15. La pedrera acollirà una mostra de paisatges del romanticisme alemany gràcies a Caspar David Friedrich. ‘Monjo al costat del mar’ és 

una de les obres més emblemàtiques d’aquest pintor alemany fill d’un fabricant de sabó i espelmes. 
 
16. El Conseller de Salut de la Generalitat és el màxim representant de la conselleria de salut que té assignada la representació 

institucional i de Govern del departament de Salut. 
 

17. ‘La Cuina de Carbó’, de dilluns a divendres de 13h a 14h. 
 
18. El setze d’Abril és el dia mundial de La Veu. Amb aquesta Diada es pretén conscienciar l’opinió pública sobre la importància d’una 

correcta higiene de la veu. 
 

19. La Borsa cau amb força a causa de les dificultats que pateix el sector bancari. L’ibex-35 baixa més del 3,4% i se situa ara en la franja 
dels 6.700 punts. La Prima de Risc s’enfila per damunt dels 450 punts. Des de la borsa de Barcelona ens informa Abel Carretero. 

 
20. Se cita en la Llei 22/2015, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, coneguda com a llei de l’audiovisual. 

 
21. Els vins amb denominació d’origen Penedès han estat premiats pel consell regulador de la DO Catalunya. 

 
22. Ni ‘La Vanguardia’ ni ‘el Periódico de Catalunya’ ni el diari ‘Ara’ han recollit els testimonis d’aquest poeta català. 
 
23. La junta directiva del Barça s’ha reunit amb els membres del grup parlamentari de Convergència i unió per debatre l’ús del català a 

l’esport. 
 



24. Ni la Zarzuela ni la Moncloa han parlat sobre les crítiques publicades avui per diversos diaris. 
 

25. Els jugadors de la Terra Ferma han aconseguit l’ascens a Primera Divisió en el matx d’avui. 
 

26. Miravet, al costat del Riu Ebre, ha estat l’escenari de la redacció d’un nou estatut per a Catalunya. 
 

27. L’ajuntament de Barcelona ha proposat mesures de pacificació del trànsit al voltant de la Facultat de física, però la Delegació del 
Govern a Barcelona apunta que no són suficients atesa la magnitud del dispositiu desplegat al voltant de la cimera de Pedralbes. 

 
28. En la cimera d’avui de Caps d’Estat i de Govern que ha tingut lloc a Brussel·les, els representats de l’Estat Espanyol i del Francès han 

votat en contra de la Resolució presentada. 
 

29. L'entrada en vigor la reforma laboral també ha tret les competències a l'autoritat laboral catalana a l'hora d'intervenir i mitjançar en els 
processos conflictius de les empreses amb problemes. 

 
30. L'any 2012 es van executar a Catalunya 5.852 Expedients de Regulació d'Ocupació que van afectar gairebé 70.500 treballadors. 

 
31.  El port de Roses comença l'any amb bones perspectives i s'hi faran set escales de creuers al llarg d'aquest 2013. És el segon any del 

port de Roses com a destinació turística de creuers i l'Ajuntament d'aquest municipi de l'Alt Empordà troba molt positiu que aculli cada 
any més creuers. 

 
 

 
 


