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La Píndola Juny 2009

Toponímia urbana

Aquí teniu alguns criteris que cal tenir en compte a

l’hora d’escriure els noms de vies urbanes.

1. Els noms genèrics del tipus de via (carrer,

avinguda, passeig, plaça, passatge, etc.) s’escriuen

amb minúscula inicial, tret que es tracti de plaques o

es trobin en posició inicial. Exemples: Viu al carrer

de Joan Roig. La festa serà a la plaça d’Alsina

Sensat. El passeig Marítim.

2. La preposició de enllaça la part genèrica amb la part específica del topònim, tot i que s’omet en la parla

col·loquial. Exemples: passatge de la Constitució, passeig de Prat de la Riba, carrer d’Almeria, plaça de

la Llibertat.

3. L’article s’ha de mantenir davant dels noms de persones que van precedits pel càrrec, ofici o

tractament; davant de noms de països que requereixen l’article, o davant d’altres topònims que el

requereixin. L’article es contrau o s’apostrofa segons les normes generals. Exemples: carrer del Brasil,

carrer del Pintor Fortuny, carrer dels Capitans Comellas, carrer de la Bòvila, carrer de la Segarra, carrer

de l’Uruguai. Fixeu-vos que els noms dels càrrecs o oficis s’escriuen, en aquests casos concrets, amb

majúscula perquè formen part del nom propi del carrer. Recordeu, però, que habitualment els escrivim

amb minúsucules.

4. Els noms d’accidents geogràfics segueixen el criteri general exposat al punt 1 pel que fa a l’ús de les

majúscules. Per tant, el genèric s’escriu amb minúscula sempre que no es tracti d’un rètol o de principi de

línia. Exemples: el torrent Can Gaio, el torrent Umbert, el torrent Vallmora, la riera d’Alella. Ara bé, al

Masnou hi ha algunes vies que porten el nom d’un accident geogràfic. Aleshores escrivim el genèric del

carrer amb minúscula i el nom propi amb majúscula. Exemples: carrer del Torrent Can Gaio, carrer del

Torrent Umbert, carrer del Torrent Vallmora.

5. Sempre que sigui possible, cal escriure els noms complets sense abreujar. L’abreviació de la part

genèrica del nom d’una via, si no és a principi de línia, ha d’anar amb minúscula. Exemples: c. de Santa

Rosa, pl. de Miquel Martí i Pol.

Carrer de
Sant Miquel
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Aquí teniu una llista de les abreviatures més comunes en les denominacions de vies públiques:

passeig pg.

carrer c. o c/

plaça pl.

passatge ptge.

avinguda av.

plaça pl.

rambla rbla.

ronda rda.

Per saber-ne més sobre aquestes qüestions, podeu consultar Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal, disponible

en línia:

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/Toponimia_municipal.jsp

La pregunta del mes

És correcte en català el verb abarcar? Per exemple: L’informe abarca diverses postures.

La resposta, com sempre, a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem com es diu en català reanudar. Segur que ja sabeu la resposta. Hem de dir:

reprendre. Per exemple: El regidor ha reprès les negociacions amb l’empresa.


