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La Píndola Abril 2007

Ús de la majúscula en noms

d’institucions, organismes i entitats

Els noms propis d’entitats, òrgans de gestió o

consulta, establiments, empreses, grups polítics,

artístics o econòmics, corporacions, cossos

administratius… generalment s’escriuen amb

majúscula inicial, tant el nom propi com la

denominació genèrica que els acompanya.

Exemples:

Ajuntament del Masnou

Àrea de Servei a les Persones

Museu de Nàutica

Alcaldia

Policia Municipal del Masnou

Biblioteca Pública Joan Coromines

Grup Municipal d’Esquerra Republicana

el Ple de l’Ajuntament del Masnou

Sorea

Ara bé, quan es fan servir els genèrics en plural, s’escriuen amb minúscules.

Exemples:

els ajuntaments del Masnou i de Mataró…

les àrees ubicades a l’Edifici Centre…

els museus del poble…

les biblioteques de la comarca…

els grups municipals han proposat…

les sessions dels plens…

Paraules com Monarquia, Corona, Estat, Govern, Administració, Parlament o Església segueixen també la

norma anterior, però l’adjectiu que les acompanya sempre va amb minúscules. Exemples:

el Govern català els governs del món

l’Estat espanyol els estats europeus

l’Administració local les administracions públiques

Quan per designar una entitat no es fa servir el nom propi, sinó una denominació equivalent o coreferent,

s’escriu amb minúscula. Exemples:

la corporació municipal (en comptes de l’Ajuntament)

el consistori masnoví (en comptes de l’Ajuntament)

aquesta empresa (en comptes de Sorea)
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La pregunta del mes

L’Alcalde ha reflexat l’opinió del Consistori i ha recolzat el projecte.

La frase anterior conté quatre errors. Els trobeu? La solució, el mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem que trobéssiu els quatre errors ortogràfics de la frase: L’industria masnovina

ha constituit el puntal de l’economia de la vil·la. Aquí teniu la solució:

La indústria masnovina ha constituït el puntal de l’economia de la vila.

• La indústria no s’apostrofa perquè és una paraula femenina que comença amb i àtona.

• Indústria porta accent perquè és una paraula esdrúixola (in-dús-tri-a).

• Constituït porta dièresi per trencar el diftong entre la u i la i.

• Vila, quan es refereix al poble, no porta ela geminada. Vil·la, amb ela geminada, vol dir: “Casa
d'estiueig situada fora de la ciutat, generalment voltada de jardí. | En els temps medievals, gran
domini amb explotacions rurals. | Casa de camp de l'època romana.”


