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o Especial termes i fites Fonts: M DCVB, J DIEC2, K GEC, P OPTIMOT, U TERMCAT

Atermenar
Assenyalar els límits o termes d’una pro
pietat. Sinònim de delimitar.

Atermenament, delimitació o partio-
nament
Acte administratiu pel qual es determina 
la línia divisòria entre un bé immoble del 
patrimoni d’una administració pública i un 
bé immoble que pertany a tercers, quan 
els límits són imprecisos o hi ha indicis 
d’usurpació. | Acció d’assenyalar els límits 
o termes d’un tros de terra.

Fillola / fiola
Cadascuna de les dues pedres que es posen 
una a cada costat d’una fita i li serveixen 
de reforç. 

Termes i fites
Originalment els termes eren 
pedres de forma lleugera
ment regular i allargada (A), 
que indicaven la direcció del 
termenat o límit. Els termes 
acostumen a anar acompa
nyades de testimonis, tam
bé de pedra, anomenats 
filloles (B), normalment de 
mida més petita que el terme 
principal. Podem trobar una, 
dues, tres o més filloles fent 
de testimoni, tot i que el més 
habitual és trobarne dues.
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Fita / molló
Senyal de pedra més o menys treballat, o 
bé d’obra, que indica la terminació d’una 
propietat immoble o d’un territori. 

Fitar, amollonar
Posar els senyals que marquen els límits 
d’un terme o d’una propietat. 

Llinda
Fita que assenyala el límit d’un terreny. | Línia 
o paret divisòria entre dues propietats.

Terme
Fita que assenyala els límits d’una exten
sió. Posar termes a un camp.

Termenal o partió 
Límit o divisòria entre dos termes o propietats. 
Sinònim de límit, partió, termenal o termenat.
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Al número anterior preguntàvem què vol 
dir ser un titella. La resposta correcta era 
la 4. Ser una persona mancada d’energia 
o voluntat, manejable fàcilment pels altres. 
La guanyadora ha estat Dolors Mármol 
Reyes, treballadora familiar i seguidora 
de L’Estenedor.

Ara preguntem què vol dir perdre el 
nord?

1. Arruinar-se.

2. Esdevenir foll, embogir.

3. Desorientar-se, esgarriar-se.

4. Arribar tard.

Per concursar, heu d’enviar la resposta 
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La 
persona que l’encerti i guanyi el concurs 
tindrà com a premi una samarreta model 
Diacrítics feta al Taller Alborada.

d L’endevinalla

a Diccionaris cartogràfics. TERMCAT.

a Institut Cartogràfic de Catalunya.
a Cartografia i toponímia.
a Comissió de Toponímia.
a Mots amb arrels. Els noms de lloc 

ens parlen de... (interactiu).

a Nomenclàtor oficial de Catalunya.
a Vila i Comaposada, MarcAureli. Apor-

tació a la terminologia geogràfica 
catalana, Barcelona 1998.

A Webs

Nota sobre el tractament de dades personalsa

Testimonis
Cadascuna de les pedretes col·locades sota 
una fita per donar prova que aquesta és 
realment una fita i no una pedra qualsevol. 

Testimonis muts
Trossos de carbó, de vidre, de rajoles, clos
ques de caragols, etc., que es posen sota 
una fita per poder provarne l’existència 
en cas que fos arrancada i es produïssin 
discussions sobre la seva situació.

Topògraf, topògrafa
Persona especialitzada en la determinació 
de la forma i les dimensions d’un terreny per 
cartografiarlo. | L’especialista en topografia.

Vedruna
Munt de rocs artificials que assenyala una 
partió. 

Vèrtex geodèsic
Punt del terreny del qual hom ha calculat 
les coordenades geodèsiques.

Com es diu en català waypoint?
Punt d’interès. És un punt geogràfic que 
presenta un caràcter original o que es pren 
com a referència en una ruta, emmagatze
mat en forma de coordenades de longitud 
i latitud en un sistema de posicionament 
global. La sigla és POI.
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