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Agenda
B Llibre o quadern en què cada full correspon
a un dia de l’any o a diversos i és apte per fer-hi
anotacions; dietari.
B Programa d’afers a tractar en un organisme, una
assemblea, una reunió.
B Conjunt de propostes i de projectes que el govern
té pendents de realització.
Ve del llatí agenda, amb el significat d’‘accions que
s’han de fer’. Cada acció era un agendum. K
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Anotar a l’agenda i no pas k agendar
Per fer referència a l’acció de planificar
activitats i anotar-les en una agenda, cal
evitar el verb agendar. Segons el context,
es pot fer servir alguna de les expressions
següents: anotar a l’agenda, donar hora,
reservar, fixar una cita, planificar, programar...
Bixest, bissextil o any de traspàs
Any civil que té un dia més que els anys comuns,
és a dir, que té 366 dies.
Pronunciació de bixest [biʃést]s (si us costa molt
de dir, és perquè només es fa servir cada quatre anys).
Del llatí bisextus, -a, -um, dia que cada quatre anys s’in·
tercalava entre el 24 i el 25 de febrer, segons la manera de
datar dels romans, compost de bis (‘dues vegades’) i sextus
(‘sisè’). K G
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α-Centàurids, alfa-Centàurids
Pluja de meteors amb radiant a la constel·
lació de Centaure, que té lloc anualment
la primera quinzena de febrer, amb el pic
d’activitat al voltant del 8 de febrer. U
Distrès o estrès negatiu
Estrès que té un efecte no beneficiós en la
persona. U
Eustrès o estrès positiu
Estrès que té un efecte beneficiós en la
persona. U

Xicra
Tassa estreta, més alta que ampla, que ser·
veix principalment per prendre xocolata. M
La xicra era una unitat de mesura de volum
per a líquids que es feia servir a Catalunya
per a oli, vi o llet. Actualment les tasses pe·
tites de cafè i els gots xatos de vi bascos,
per exemple, tenen aquest volum.
La xicra era la vuitena part del porró o, el
que és el mateix, mig petricó, però com
que la mida dels porrons, dels petricons i
de les xicres variava segons la localitat, es
pot arrodonir a 125 mil·lilitres. V

Garsa
Ocell de la família
dels còrvids, d’uns
46 centímetres de
llargada, amb el plo·
matge negre irides·
cent i el ventre i la
zona mitjana de les
ales blancs, molt comú als espais oberts,
tant als conreus com als parcs ciutadans,
cridaire i renouer (Pica pica).

d L’endevinalla

Donar garsa per perdiu [o donar garsa per
colom] Enganyar fent creure que és tal cosa
una altra cosa de qualitat inferior que se li
assembla. J

1. Cobrir excessivament de roba que fa
nosa, que dificulta els moviments.

Ceba al cop de
puny
En català, és habi·
tual i té tradició la
recepta de ceba al
cop de puny. Es do·
cumenta amb aquesta forma en fonts de
referència de l’àmbit.
El fet d’esclafar la ceba a cops de puny
serveix per esberlar-la, tot i que també pro·
voca l’extracció del seu líquid i, per tant,
fa que no piqui tant i li afegeix una textura
particular. P
Oxitall
Operació de tallar un material mitjançant
la flama d’un bufador oxhídric o oxiaceti·
lènic. J
Palot
Palet-caixa dotat de tanques pels quatre
costats i sense coberta, destinat generalment
al transport de fruita. U
Cotreball
Sistema de treball consistent a compartir,
professionals de sectors diferents, recur·
sos i un espai de treball, de manera que
es potencia la col·laboració i la creació de
sinergies. U
Vist
Marca usada per indicar que un
element és correcte, que ha estat
escollit o que ha estat confirmat.
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Al número anterior preguntàvem què
vol dir matxo. La solució correcta era la
2. Mul, híbrid de cavall i somera o d’ase
i egua. El guanyador ha estat el Xavier
Ludevid Massana, cap del Servei de Pla·
nificació i Pla Estratègic de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès.
Ara preguntem què vol dir engavanyar?

2. Jurar o prometre un text legal amb la
intenció no dissimulada d’incomplir-lo.
3. Protegir amb un embolcall la fruita d’un
arbre o una planta.
4. Robar amb engany i males arts o no
pagar allò que hom s’havia compromès.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Els noms de lloc
i de persona de Mollet del Vallès d’Enric
Garcia-Pey (CEM) i una bossa de cotó,
amb nanses, estampada al Taller Albo·
rada.

A Webs
Què és un relat de marca? Cliqueu
l’enllaç Terminologia tecnològica en
catalàa.
Coneixeu un fals amic? Descarregueuvos l’aplicació Falsos Amicsa i gaudiu
de les llengües tot jugant.
L’ÉsAdir a, el portal lingüístic de la Cor·
poració Catalana de mitjans audiovisuals
és –des de la seva creació, ara fa deu
anys– un espai de referència per so·
lucionar els dubtes més habituals que
planteja l’ús de la llengua als mitjans de
comunicació.
A Critèriaa, l’espai web de correcció
de l’IEC, disposeu d’una llista exhausti·
va d’obres de consulta i altres recursos
lingüístics en línia. Es tracta d’un docu·
ment que s’actualitza periòdicament i que
podeu descarregar. Comproveu-ho! a
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