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noms de persones  
Guillem Miralles 
formes de tractament abreujades 
Dr. Barraquer                          Sr. Parellada 
entitats, institucions, organismes...  
Club Esportiu Sant Gabriel          Ajuntament de Sant Adrià 
Àrea de Serveis Personals 
empreses i establiments 
Boca Bocata                            tintoreria Mil Colors 
pastisseria La Trufa d’Or 
noms de productes i marques convencionals 
una estilogràfica Montblanc 
la nova edició de Windows Vista 
plans, programes, campanyes i projectes 
Pla d’entorn  
Programa de recerca i desenvolupament de... 
Projecte educatiu de ciutat 
exposicions, conferències, discursos i lemes 
l’exposició “La gran aventura dels velers mercants” 
la conferència “Aproximació a Jacint Verdaguer” 
cursos i tallers 
Taller de memòria per a la gent gran 
textos legals (lleis, disposicions, decrets...) 
Ordenança municipal sobre estalvi d’aigua 
Reglament del personal al servei de les entitats locals 
títols de llibres i obres artístiques 
Diccionari general de la llengua catalana 
festivitats cíviques i esdeveniments socials 
Festa del Mar 
noms de lloc 
el Barcelonès (minúscula en l’article català) 
Los Angeles (majúscula en l’article no català) 
noms d’edificis singulars, dependències i monuments 
Biblioteca Sant Adrià 
Poliesportiu Marina Besòs  
enumeracions amb verb conjugat 
L’Ajuntament organitza el diumenge una cursa: 

- La distància és de 4.589 m 
- L’avituallament es farà a l’arribada 
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entitats, institucions, òrgans de gestió... no concrets 
els departaments de la Generalitat 
els ajuntaments de la comarca 
parts genèriques d’un document o d’un escrit 
preàmbul 
les disposicions finals 
càrrecs de persones 
l’alcalde de Sant Adrià ha inaugurat... 
els consellers i les conselleres 

formes de tractament completes 
doctor Barraquer 
senyor Parellada 
cicles educatius i assignatures 
educació secundària obligatòria (ESO) 
formació professional (FP) 
documents acreditatius 
el document nacional d’identitat (DNI) 
el passaport 
noms dels dies de la setmana i dels mesos 
L’acta es va aprovar divendres, 28 de maig 
noms genèrics que acompanyen noms de lloc 
carrer d’Andreu Vidal 
parc del Litoral 
avinguda de Catalunya 
enumeracions sense verb conjugat 
Informació de l’exposició: 

- cita prèvia al telèfon 93 321 56 58 
- visites guiades per al públic en general 

 
ATENCIÓ! 
 
1. Les majúscules també s’accentuen: Àrea... 
2. Cal evitar l’ús indiscriminat de la majúscula,  ja que  
acostumem a usar-la més del que toca.  
3. Amb les paraules començades per un dígraf només usem  
la majúscula amb la primera lletra: Guillem, Lluís… 

 


