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Ens retrobarem el setembre.
Us desitgem unes bones vacances!

E

Vacances

Període de temps durant el qual cessen 
les activitats laborals i es poden fer altres 
activitats.

Del llatí vacatio-onis (dispensa, exempció), 
vacare (estar lliure, desocupat, vacant) 
vacuus (buit, desocupat, lliure) i vacui dies 
(dies de descans). Es diu que a l’antiga Roma 
els dies de vacances eren dies laborables en 
què es treballava molt, però la gent estava 
exempta d’obligacions religioses. El mot 
vacances fa referència, doncs, a deixar de 
fer l’activitat, la feina, que es desenvolupa 
habitualment. 

http://www.cpnl.cat/
http://www.molletvalles.cat
http://donesdaigua.cat


L’Estenedor, del Servei Local de Català de Mollet del Vallès i del Taller Alborada (IMSD), està subjecte 
a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Què vol dir la denominació internacional pax? Què entenem per noliejar?
Trobareu aquestes respostes i molts termes més al Lèxic de transport turístic 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/36/.

Sabeu què és el tlitli, el bofrot o l’arepa?
Si viatgeu, de ben segur que us serà d’utilitat el Glossari de sabors del món 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/201/.W
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Al número anterior preguntàvem què 
significa guingueta. La solució correc-
ta era la 3: barraca de fira, cantina. El 
guanyador ha estat Toni Gutiérrez Ninou, 
d’Intervenció de l’Ajuntament de Mollet.

Ara preguntem què vol dir canícula?

1. Període més calorós de l’estiu.

2. Colla de gossos que cacen plegats.

3. Tub petit emprat per conduir fluid a 
través d’una obertura de l’organisme.

4. Petita esfera de vidre o d’altres mate-
rials que serveix per jugar a bales.

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
Sala de vacances

En l’àmbit del dret, el terme sala de vacances 
serveix per designar el conjunt de magis-
trats que constitueixen el tribunal suprem 
i les audiències territorials, amb caràcter 
supletori, durant les vacances, per resoldre 
afers urgents. P

Descans compensador

Descans concedit a un treballador a canvi 
d’hores extraordinàries treballades o en 
substitució d’un permís del qual no ha pogut 
beneficiar-se. U

Sigles associades al lleure i a les va-
cances

CM Càmping masia
Càmping situat en els terrenys d’una masia, 
preferentment en zones de l’interior o de 
muntanya, amb una capacitat màxima de 
cinquanta albergs mòbils.

HA Hotel apartament
Establiment hoteler que, a més d’incloure 
els serveis propis d’un hotel, ofereix el servei 
d’allotjament en apartaments amb equipa-
ments que permeten conservar, elaborar i 
consumir aliments.

RCP Residència casa de pagès
Habitatge rural que destina una part o la 
totalitat de les seves estances i habitacions 
a l’allotjament turístic.

Nota: Aquest terme i les tres modalitats 
que en distingeix la legislació catalana (la 
masia, la casa de poble i l’allotjament rural 
independent) són d’ús exclusiu a Catalunya.

http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Fitxes/
Acces_Tematic/Lleure.%20Turisme/110/ U

Botàriga

Menja feta d’ous de peix, generalment de 
llissa o de tonyina, adobats amb sal, prem-

sats i assecats al sol, que se serveix tallada 
en làmines, com a aperitiu, o ratllada o en 
pols, com a condiment d’alguns plats, pròpia 
de la cuina italiana.

És la forma utilitzada tradicionalment en al-
guerès per designar el concepte , ja que es 
tracta d’una menja popular a Sardenya. U
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