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Anar a plaça o a la plaça
‘Anar al mercat públic per comprar’
No fa pas tant, agafàvem el
cistell per anar a plaça, la
bossa o la coixinera del pa
per anar al forn i la lletera per
anar a buscar la llet.
Cistell
Recipient portàtil fet de vímets,
de joncs, etc., entreteixits, generalment de base oval o rectangular
amb una ansa semicircular travessera a la meitat de la seva llargària.
El cistell d’anar a plaça.
Cabàs
Receptacle fet de llata d’espart, amb
dues anses, que serveix per transportar
terra, pedres, sorra, etc. || Senalla. El cabàs
d’anar a plaça.
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Ai, cabàs! Popularment ‘ja és massa, això’.
Antropocè, era de l’Antropocè
Període geològic que es caracteritza per
l’impacte de l’activitat humana a la Terra
des del punt de vista geològic, climatològic
o biològic. Aquest impacte prové de l’abocament massiu de residus a l’atmosfera, als
oceans i als continents, que tenen com a
conseqüència, entre d’altres, l’escalfament
global, la degradació del sòl i la desforestació. L’Antropocè s’inicia a partir de la
segona meitat del segle XX.

o Especial crisi climàtica
Bossa biodegradable
Bossa fabricada amb un material susceptible
de biodegradació.
Bossa ecològica
Bossa fabricada amb un material que té un
impacte perjudicial nul o molt baix sobre el
medi ambient.
Bossa reutilitzable
Bossa que es pot utilitzar més d’una vegada.

Bossa de pa, coixinera de pa
Bossa de roba de forma quadrangular o
allargada, que serveix per anar a comprar
el pa o per guardar-lo a la cuina.
Lletera
Recipient per transportar o guardar la llet
o per servir-la a taula.
Carmanyola, portaviandes, tàper, túper
Recipient de llauna, alumini, plàstic o un
material similar que té una tapa ben ajustada,
utilitzat per guardar-hi o portar-hi menjar,
generalment cuit. Les denominacions catalanes tàper i túper i l’equivalent anglès
provenen de la marca comercial Tupperware.
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Mediambiental o ambiental
Els adjectius mediambiental i ambiental
tenen el significat de ‘relatiu o pertanyent
al medi ambient’. Així, tant es pot dir La
gent està cada vegada més sensibilitzada
pels problemes ambientals, com La gent
està cada vegada més sensibilitzada pels
problemes mediambientals.
La forma *medioambiental no és adequada
en català.

Logotip ecològic de la Unió Europea.
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo

Ampolla/envàs reomplible
Envàs que es pot tornar a omplir per reuti
litzar-lo.

d L’endevinalla

Agricultura biològica,
agricultura ecològica
Agricultura que recorre
a fertilitzants i pesticides
orgànics i a la rotació de
conreus, en substitució d’un gran nombre de
substàncies químiques de síntesi industrial,
i que evita el cultiu de vegetals transgènics,
amb la finalitat de respectar l’equilibri del
medi i conservar la fertilitat del sòl.

En aquest número preguntem què vol dir
fer-ne una com un cabàs?

Agricultura sostenible
Agricultura que té com a objectiu garantir
la seguretat alimentària mundial, promoure
els ecosistemes saludables i, alhora, donar
suport a la gestió sostenible de la terra,
l’aigua i els recursos naturals.
CO2
Tant el símbol com la fórmula del diòxid
de carboni és CO2. Per tant, aquesta és la
manera abreujada de fer-hi referència. No
és admissible la forma *CO2.

Forat d’ozó. Imatges originals, NASA Ozone Watch
https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ozone_maps/

Descabornització
Reducció de la dependència dels combustibles fòssils i de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle, generalment d’una
manera progressiva.

Forat d’ozó o forat de la capa d’ozó
Disminució localitzada i rellevant de la concentració d’ozó a les capes altes de l’atmosfera.
Petjada de carboni
Quantitat total d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle associades al cicle de
vida d’una persona, d’un producte, servei
o organització.
Reciclatge
Valorització consistent a transformar un residu per reutilitzar-lo, no necessàriament en
la seva forma original ni per al
mateix ús.

Al número anterior preguntàvem què vol
dir ectoplasma. La resposta correcta
era la 3. Zona perifèrica del citoplasma
cel·lular. El guanyador ha estat Jaume
Vergés, de Castellers de Mollet.

Maquinar, planejar un complot.
Exagerar les dificultats d’un assumpte.
Omplir el rebost de comestibles.
Fer una acció molt reprensible o desbaratada.
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 nova samarreta
model Refranys dissenyada al Taller
Alborada.
1.
2.
3.
4.

Nota sobre el tractament de dades personalsa

Rentat d’imatge verd, ecoblanqueig
Conjunt d’estratègies de màrqueting i de
comunicació que duu a terme una empresa,
un govern o un organisme per promoure la
percepció que els seus productes, serveis,
polítiques o objectius són respectuosos
amb el medi ambient, a fi de millorar la seva
reputació.
Residu zero
Estratègia que té per objectiu reduir al màxim
la quantitat de residus, especialment aquells
que no es poden compostar o reciclar.
Utilitzar la xifra en la forma residu 0 no és
incorrecte, però pot generar confusions o
ambigüitat. La forma recomanable és residu
zero: Mollet, residu zero.
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Diccionari de l’emergència climàtica.
TERMCAT.
Infografia: Termes de l’emergència
climàtica: de la crisi climàtica a la
transició climàtica. TERMCAT.
Infografia: Canvi climàtic. TERMCAT.
Vocabulari de la crisi climàtica.
ÉsADir.
Fira Internacional del Cistell. Ajuntament de Salt i Associació Catalana
de Cistellaires.

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

