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Òmnibus

Com que durant les darreres setmanes
s’ha parlat molt d’aquesta paraula, hem
buscat als diccionaris i enciclopèdies
què vol dir.
        En el sentit que se’n parla ara, és
una mena de  llei comodí que deroga la
legislació anterior i desregula drets i “ta-
llafocs” legislatius. L’any 2009, el Con-
grés dels Diputats va aprovar una llei
òmnibus que modificava diverses lleis
per adaptar-la a la Llei sobre el lliure
accés de serveis i el seu exercici. I po-
dem trobar precedents en aquest sentit
als anys noranta a Amèrica Llatina i a
Rússia amb Ieltsin, però vegem els sig-
nificats que té:
En automoció, parlem d’un carruatge
públic destinat a portar un nombre relati-
vament gran de passatgers; en transport
ferroviari, el tren òmnibus és el format
per vagons de passatgers de totes les
classes i para a totes les estacions.

En electrònica, és l’aparell o dispositiu elèc-
tric que té diversos usos en una instal·lació
elèctrica.

A Correus parlen d’emissió òmnibus quan
fan una emissió de segells dedicada a un
tema comú. En comunicació empresarial és
l’estudi o l’en-
questa, gene-
ralment de ca-
ràcter periò-
dic, fet per en-
càrrec de di-
versos clients
que en com-
parteixen els
costos, cadascun dels quals pot incloure-hi
un nombre limitat de preguntes específiques.

En el món de la
indústria i l’ener-
gia, una barra
òmnibus és sinò-
nim de barra col·-
lectora, és a dir,
cadascun dels
c o n d u c t o r s
paral·lels dispo-
sats en un pla ho-

ritzontal o vertical, on acudeixen totes les líni-
es enllaçades amb una central de producció.

En televisió, òmnibus és un programa de
llarga durada que inclou diferents gène-
res, d’entre els quals els més freqüents
són l’entrevista.

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Webs

http://www.gencat.cat/salut/servling/servling/html/ca/Du20/index.htm  Serveis lingüístics
a l’àmbit sanitari.

http://fraseologia-ulls.blogspot.com/   Bloc de Víctor Pàmies on recull frases fetes.
http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0 El Diccionari jurídic català de l’IEC recull lè-

xic jurídic, antic i modern, del dret català. Permet fer cerques ràpides i diverses, segons
l’àrea temàtica, la llengua d’origen, dins la definició o bé dins la informació enciclopèdica.

http://dom.cat/2im  L’Institut d’Estadística de Catalunya ha publicat a la plataforma de
dades de Google els principals indicadors municipals, que inclouen dades de coneixe-
ments de català (entendre, parlar, llegir i escriure) en valors absoluts i percentatges dels
municipis i de les comarques de Catalunya.

http://www.dom.cat  Per escurçar una adreça URL que sigui massa llarga, en català.
http://www.mapaliterari.cat/  Es tracta d’un web original i estimulant. És una aplicació

basada en Google Maps que permet consultar diferents punts de la geografia mundial amb
textos de la literatura catalana associats.

Consultes

Estepa borrera
(Cistus salviifolius) De 30 a 70 cm, de
fulles ovades o el·líptiques i de flors blan-
ques, és silicícola i característica de la
brolla d’estepes i brucs. Les fulles estan
unides a les branques per un curt pecíol
i recorden a les de la sàlvia. Pel seu tac-
te aspre s’havia utilitzat per eliminar la
borra de la roba de llana, d’on li ve el
nom. A Grècia es fa servir per fer infu-
sions com a substitut del te.

Mandrinar
Mot que vam trobar en un expedient
d’obres. Significa mecanitzar l’interior
d’un forat cilíndric, augmentant-ne el diàme-
tre mitjançant una eina d’un sol tall que
gira o mitjançant un mandrí o una man-
drinadora.

Zona euro
 La denominació adequada per referir-se al
conjunt de països que han adoptat l’euro com
a moneda comuna és zona euro o zona de
l’euro. Convé tenir en compte que la forma
eurozona, que de tant en tant s’hi aplica, no
resulta tan adequada des del punt de vista
semàntic, perquè el prefix euro-, sobre el qual
es forma, vol dir Europa, i no pas euro, el
nom de la moneda. Aquest detall és
especialment rellevant perquè hi ha països
europeus que no formen part de la zona euro.

Al número anterior preguntàvem què sig-
nifica ballar els nanos. La solució cor-
recta era la 2: adular algú. L’encertant
va ser la Sònia Vidal, de La Marineta.

El que preguntem ara és: què vol dir l’ase
de Buridan?

1. Nom d’alguns crustacis amb forma
d’ase.

2. Sinònim de l’ase de Jericó.

3. Persona que no escolta.

4. Persona que no es defineix.

La persona que l’encerti i guanyi el
concurs tindrà de premi el llibre
Etnobotànica de Gallecs, del CEM.
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