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Box
Al Gran Premi d’Automobilisme al Circuit
de Catalunya de ben segur que vam sentir
la paraula box, per referir-nos a cadascun
dels recintes d’un parc de corredors
separats per equips. També és el lloc
destinat a l’assistència tècnica i als serveis
auxiliars dels automòbils o motocicletes
que participen en una cursa. Es parla doncs
de box de sortida i d’aturades a boxs, és a
dir, l’acció d’un pilot d’aturar el vehicle en
el transcurs d’una cursa perquè els
mecànics omplin el dipòsit de carburant,
canviïn els pneumàtics o efectuïn un ajust o
una reparació.

Per extensió, box també designa cadascun
dels espais situats a la zona central d’un
velòdrom on els corredors d’un equip tenen
l’equipament necessari per a la cursa.
En el món de l ’hípica,  box és  el
compartiment d’una quadra o d’una altra
instal·lació, que serveix per allotjar un cavall
i en les curses de cavalls també és parla
de box de sortida.

En el món del beisbol, box designa
cadascuna de les dues àrees rectangulars,
situades a banda i banda de la base de
meta, des d’on el batedor colpeja la pilota.

El box del receptor és l’àrea situada dar-
rere de la base de meta.
Encara en el món de la boxa trobem l’ex-
pressió box!, que fa servir l’àrbitre  per or-
denar als boxejadors que reprenguin el
combat.
               En el món de la ramaderia, tenim
els box de vedells, és a dir, una gàbia mò-
bil coberta o tancada,  que s’instal·la a l’ai-
re lliure, especialment en zones humides i
plujoses, per preservar els vedells dels ele-
ments meteorològics i protegir el pinso i el
farratge.

Finalment, box també designa el
compartiment dintre d’una habitació, d’una
sala d’hospital,  d’un departament
d’urgències, etc., separat dels similars per
envans que no arriben al sostre. En la visi-
ta a l’Hospital de Mollet que vam fer dins
les jornades organitzades pel CEM, els vam
poder veure.

En tots els casos, però, atenció, el
plural és boxs. *Boxes o *boxos són

formes incorrectes.

Consultes

Abreviatura de rotonda
No hi ha una abreviatura fixada per a la forma rotonda, de manera que és recomanable que
l’escrigueu tota sencera. Si, malgrat tot, necessiteu abreujar-la, podeu crear una abreviatu-
ra, sempre que respecti els procediments habituals de formació d’abreviatures en català i
que pel context no pugui crear confusió. Així, per al mot rotonda, podeu formar l’abreviatura
rot. (Optimot)

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Els mollets de Mollet
Des de fa ben poc trobareu uns pastissets,
galetes o dolços que es diuen mollet, com la
mateixa ciutat. Així com tenim els torrons
d’Agramunt, ara tenim els mollets de Mollet.

Bastonets  i no pas *palets
Tot i que en castellà es coneixen com a pali-
tos de mar, no en digueu pas *palets. En
català en diem bastonets de cranc i els
trobareu sovint com a entrants i amanides
(TERMCAT). Al número anterior preguntàvem què signifi-

ca color de gos com fuig. La solució correc-
ta era la 4: color indefinit, brut, d’alguna cosa
que per l’ús o amb el temps ha perdut el
color original. L’encertant va ser Antonio
Rivas, de la Policia. El que preguntem ara
és:
Què vol dir ballar els nanus?

1. Balls típics dels esbarts infantils.

2. Adular algú.

3. Atabalar algú.

4. Amenaçar algú.

La persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà  de premi el llibre Notes 24 del CEM.

http://cit.iec.cat/dgeol/ Diccionari de geologia de l’IEC, una obra excel·lent que va coordinar
Oriol Riba i Arderiu, mort fa poques setmanes. Fill del poeta Carles Riba i la poetessa Cle-
mentina Arderiu, amb ell desapareix l’escola catalana dels pioners de la geologia, aquells
que van autoformar-se i van crear escola tocant de peus a terra, des del coneixement del
territori.
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/Presentacio/
Aquest  Lèxic multilingüe de la indústria recull més de tretze mil termes en català amb els
equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius
de Catalunya. El diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra
elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empre-
sa de la Generalitat de Catalunya.

Orella d’ós
(Ramonda myconi) Viu tan sols a les
esquerdes de les roques ombrejades dels
Pirineus i de zones muntanyoses de la meitat
est de Catalunya. És molt rar que arreli so-
bre un substrat no calcari. Pertany a la família
tropical de les gesneriàcies que manté,
aïllades en diverses muntanyes europees,
molt poques espècies com a prova de
l’existència d’un temps passat  amb clima
més càlid que l’actual. Té les fulles en rose-
ta, rugoses i piloses, amb flors de color vio-
leta, amb el centre groc. És emprada
popularment com a remei pectoral. També és

coneguda com a herba peluda, borraina,
herba tossera i borratja de roca.

Aquestes les vam veure pels voltants
de Vilada (el Berguedà) i segons ens van
explicar, el nom de la planta ve de la similitud
de les fulles amb l’orella dels óssos.

http://www.termcat.cat/docs/DL/noms_plantes/
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