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Les sigles

Les sigles són abreviacions formades per les lletres,

generalment inicials, del nom de persones,

empreses, associacions, instruments, documents…

que s’usen per comoditat en comptes del nom

sencer.

• Recordeu que, en general, les sigles s’escriuen

amb majúscules (PP, PSC, ONU). Algunes

sigles, però, han estat creades amb alguna

minúscula al mig (CiU). Alguns mots que

originàriament eren sigles s’escriuen amb minúscules perquè s’han convertit en paraules d’ús comú

que ja no es perceben com a sigles pròpiament. És el cas d’ovni (objecte volador no identificat) o

sida (síndrome d'immunodeficiència adquirida).

• Fixeu-vos que, en català, les sigles no s’escriuen amb punts ni es deixa cap espai entre les lletres.

Així, no escrivim D.N.I. o I V A., sinó DNI i IVA.

• Quan es forma una sigla, s’ha d’evitar la duplicació de lletres com a marca de plural. Així, no

escrivim AAVV (per associació de veïns) ni RRHH (per recursos humans). En alguns casos molt

consolidats per l’ús, però, es conserva la duplicació, com és el cas de CCOO (per Comissions

Obreres), per exemple.

• Per marcar el plural, tampoc no s’afegeix cap essa al final de la sigla. Així, direm que al Masnou hi

haurà dues ABS, i no pas ABSS ni ABSs ni ABS’s.

• Hi ha sigles molt freqüents i fàcilment comprensibles per a tothom, però d’altres no són gaire

habituals. Si volem un llenguatge administratiu clar i fàcilment comprensible, eviteu l’ús de sigles

poc comunes, i feu-les servir d’acord amb el grau de formalitat del text i segons a qui vagi dirigit.

També és recomanable de desplegar-les el primer cop que s’utilitzen al text.

Per saber-ne més: http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/abrevia/index.htm

La pregunta del mes

Creieu que cal apostrofar l’article davant de la sigla FMI o NBA? Escriuríeu l’FMI i l’NBA o el FMI i la

NBA?

Com sempre, la resposta la trobareu a La Píndola del mes que ve.

La resposta del mes passat

El mes passat us preguntàvem com hauríem d’escriure, a la frase següent, la paraula sant: amb

majúsucula inicial o amb minúscula?

Per Sant Antoni es fa la tradicional cercavila dels Tres Tombs.

Heu encertat els que heu dit que ha d’anar amb majúscula. És cert que en el número anterior de La

Píndola vam comentar que el nom dels sants s’escrivia amb minúscules. Ara bé, escrivim sant amb
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majúscula quan forma part d’un topònim (Sant Cugat del Vallès) i quan fa referència a una festivitat,

entre d’altres. Així, escrivim: farem una festa per Sant Joan; la revetlla de Sant Pere; sortim el Divendres

Sant. Però escrivim sant amb minúscula quan fa referència a la persona: segons sant Mateu.


