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Plànol, planell, mapa i pla

Sovint es confon el significat d’aquests mots i

sentim frases incorrectes com ara: “Compraré un

planell de la ciutat”. A continuació teniu el

significat de cada una.

• Un plànol és una representació sobre un pla de

la disposició d'una ciutat, d'un edifici, d'un parc,

etc. Us cal comprar un plànol i una guia de

París. Un plànol dels jardins de Versalles.”

També hi ha plànols de màquines, peces,

objectes, cases…

• Un planell és un indret pla i elevat.

• Un mapa és una representació sobre una superfície plana de la superfície de la Terra o d'una part

d'ella segons una escala donada; també, de l'esfera celeste o d'una part d'ella.

• Pla pot ser equivalent de plànol, però potser té menys ús amb aquest sentit. Pla té moltes altres

accepcions. En geometria, per exemple, és una superfície tal que si tracem una recta que passi per dos

dels seus punts, aquesta es troba tota ella continguda en la dita superfície. Un pla és també una porció

de terreny bastant extens que no presenta grans elevacions i depressions (el pla del Llobregat) o un

projecte ordenat per a aconseguir un fi (el pla d'una novel·la, un pla de batalla, un pla d'estudis). Un

pla també és un conjunt orgànic de directrius i de mesures polítiques i econòmiques adreçades a

resoldre un problema o una situació determinats (el Pla Marshall, un pla de desenvolupament, el Pla

d’acció pel civisme).

La pregunta del mes

Com es diu en català quiebra?

La resposta, el mes que ve a La Píndola.

La resposta del mes passat

El mes passat us demanàvem, de les fórmules següents, quina és la manera correcta d’escriure la data en

una carta. Doncs la fórmula correcta és la segona. En vermell hi ha marcats els errors de les altres

fórmules.

Al Masnou, a 21 de desembre de 2006

El Masnou, 21 de desembre de 2006

El Masnou, a 21 de Desembre de 2006

Al Masnou, 21 de desembre de 2006.

El Masnou, 21-6-2006

El Masnou 21 de Desembre de 2.006

Cal fer la datació de les cartes de la manera següent:

• El nom de la població no va mai precedit de preposició i se separa de la data amb una coma.

• La data no s’introdueix amb la preposició a.

• El nom del mes s’escriu amb lletres i amb minúscula inicial.

• El dia del mes i l’any s’escriuen amb xifres, sense cap punt, ni després dels milers ni al final de la datació.

• No s'ha d'ometre la preposició de entre el dia i el mes, i cal apostrofar-la si escau (ex.: 21 d’agost).


