Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

COM S’HA DE DIR?, UNA
EXPOSICIÓ D'ACLARIMENTS
LINGÜÍSTICS
L’Ajuntament de Cassà de la Selva i el
Servei Comarcal de Català del Gironès
(Consorci per a la Normalització Lingüística) van preparar conjuntament l'exposició "Com s'ha de dir" que es va poder visitar a la sala municpal de la Coma des del
passat 18 d'abril fins al 8 de maig.
Aquesta exposició, presentada amb diversos plafons, conté alguns aclariments
en relació a la manera d'escriure en català sobre qüestions que sovint es consulten o es corregeixen als serveis lingüístics municipals o comarcals. L’exposició
no pretén ser un recull exhaustiu, sinó
una mostra de dubtes freqüents, alguns
d’ells molt actuals, com es pot comprovar
amb la selecció que inclou elements de
les noves tecnologies, esports d'aventura
o paraules de recent aparició en el nostre
cvocabulari quotidià.
A partir de la visita a l’exposició, es podia participar en un concurs relacionat
amb el contingut de la mostra. Entre els
encertants, es va sortejar un diccionari.
Simultàniament a la mostra es va posar a

L'exposició, amb la bústia per al sorteig del diccionari
l'abast del públic la publicació Apunts de
català pràctic, que ha editat el mateix
ajuntamet i el Consorci, que inclou els
principals documents mostrats a
l'esposició. El llibret comença amb una
guia d’adreces (convencionals i
d’Internet) on es pot aconseguir assesso-

rament lingüístic i, tot seguit, s’aporten una
sèrie de solucions a qüestions concretes:
com pronunciar i escriure els euros i per
què s’ha de dir «peatge per visió» en lloc
de pay-per-view, «telecomandament» en
lloc de mando a distància, «bicicleta de
muntanya» en lloc de mountain bike, etc.
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