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Elements d’un web: blogs, portals, pà-
gines web... (majúscules i minúscules)

Els diferents elements que hi ha en un 
web, com ara blogs, portals, pàgines web, 
apartats, enllaços, botons, etc., es poden 
escriure amb la inicial del primer mot en 
majúscula i sense marcar-los ni en cursiva 
ni amb cometes. P Per exemple:

el blog Els nostres mestres 

si busques feina, consulta Troba feina 
del web EMFO  

114 Sabíeu que hi ha escarabats que no 
són insectes?

L’escarabat és un dels insectes més 
coneguts per la població en general i, 
també, un dels insectes que desperta 
més fòbies, malgrat que entre els antics 
egipcis tenia un estatus sagrat, amb una 
gran importància en el culte funerari, i se’l 
considerava un símbol de protecció en la 
vida i en la mort.

Doncs bé: a la indústria tèxtil hi ha, també, 
escarabats, però que no tenen res a veure 

amb els insectes! En aquest sector 
d’activitat, el terme escarabat designa el 
defecte de tissatge que es produeix quan 
alguns fils resten sense lligar i fan bastes 
indegudes en el teixit.

Curiositats com ara aquesta les podeu 
consultar en el Lèxic de la indústria tèxtil 
a Mollet del Vallès, elaborat pel Servei de 
Català de Mollet del Vallès (Consorci per 
a la Normalització Lingüística) i allotjat en 
la col·lecció de Diccionaris en Línia del 
TERMCAT.

trobareu més informació a la pàgina web 
Oficina virtual de l’Ajuntament de Mollet 

cliqueu a Contacte

subscriviu-vos al blog mitjançant l’enllaç 
Subscripció 

Bossa d’hores

Conjunt d’hores acumulades que un tre-
ballador genera per un excés d’hores tre-
ballades. P 

http://www.cpnl.cat/
http://www.molletvalles.cat
www.gencat.cat/optimot/
http://www.termcat.cat/
http://dlc.iec.cat/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Scarabaeidae_-_Scarabaeus_sacer.JPG
www.gencat.cat/optimot/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/194/Fitxes/catal%C3%A0/E/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/194/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/194/Presentacio/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
www.gencat.cat/optimot/
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Identifiqueu el salamó o salomó en el material gràfic L’electricitat a casa?
El quadríptic L’electricitat a casa il·lustra 110 termes relacionats amb l’electri-
citat dins l’àmbit domèstic que es presenten en català i anglès. El quadríptic, 
dissenyat i il·lustrat per Petit Comitè, ha estat elaborat pel TERMCAT.
http://www.termcat.cat/docs/Publicacions/Materials_Grafics.html#Electricitat

Quina diferència hi ha entre les vacunes terapèutiques i les vacunes 
profilàctiques? 
Podeu consultar aquests termes i més terminologia relacionada amb les vacunes 
al Cercaterm, i, més concretament, en el Diccionari d’immunologia en línia, que 
conté una àrea temàtica específica dedicada a la immunització activa i passiva.
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/189/Presentacio/
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Al número anterior preguntàvem què sig-
nifica fer marrada. La solució correcta 
era la 4: seguir un camí que fa volta, 
que no va dret d’un punt a un altre. El 
guanyador ha estat Francisco López 
Barón, de Prevenció i Salut Laboral de 
l’Ajuntament de Mollet.

Ara preguntem què vol dir guingueta?

1. Gat mesquer.

2. Flotador de suro proveït d’un ble que 
s’utilitza com a llum d’oli.

3. Barraca de fira, cantina.

4. Forat rodó per on poden entrar i sortir 
els gats.

Per concursar, heu d’enviar la resposta 
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat. La 
persona que l’encerti i guanyi el con-
curs tindrà de premi el llibre Guia dels 
arbres d’interès local de Mollet del Va-
llès, d’Olga Alcaide i Ardanaz (CEM) i 
una bossa-motxilla de niló estampada 
al Taller Alborada.

     L’endevinallad
Patinet elèctric d’autobalanceig

Vehicle elèctric, generalment monoplaça i de 
dues rodes, que es mou seguint el moviment 
del cos del conductor per mitjà d’un sistema 
controlat per ordinador. En anglès Segway 
Personal Transporter (Segway PT). U

Mollet és fira a través de frases fetes

Mollet és fira gurmet
Per sucar-hi pa! Expressió per indicar que 
excel·leix en el seu ram; primera qualitat, 
molt bo, excel·lent!

Mollet és fira motor
Escalfar motors. Preparar-se a fer alguna 
cosa  (literalment és engegar una màquina o 
un motor  per escalfar-lo).  Sinònims Preparar 
els instruments, afinar l’alforja, posar-se bé 
les sabates, posar hams, tirar hams a la mar...

Mollet és fira comerç i qualitat de vida
N’hi ha per donar i per vendre. Haver-n’hi 
en abundància, en gran quantitat, a manta.

Coet espantall

Artifici de pólvora que és llançat contra grups 
d’ocells per espantar-los i foragitar-los d’un 
conreu. U
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