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11 de novembre del 2009, el
cap del Servei de Correcció
Lingüística de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, Josep M. Mestres, va li-
derar el IV Seminari de Terminologia.
Durant dues hores va anar desgranant
els detalls de l’escriptura dels símbols
matemàtics, físics i químics: els tipus de
lletra, les magnituds, els símbols, les
fórmules, les equacions, etcètera.

Sabem molt bé que els mitjans de co-
municació sovint es valen de determi-
nats símbols. Per exemple: les retallades
en universitats han arribat en dos anys
al 20 per cent (%); la temperatura de
Tortosa va arribar, la setmana passada a
les vuit del matí, a 22 graus centígrads
(°C); dimiteix el cap de Trànsit de Gi-
rona per anar a 160 quilòmetres per
hora (km/h); les pilotes de goma dels
Mossos fan 54 mil·límetres (mm) de
diàmetre… A vegades també cal reflec-
tir els temps dels guanyadors d’alguna

prova atlètica, farcida de segons (s) i
d’unitats molt més petites, o cal expli-
car les novetats tecnològiques quant a
l’emmagatzematge digital (fins ara gi-
gues (G), ¿a partir d’ara teres (T)?). En
els suplements de ciència es difonen de
tant en tant els secrets de l’energia po-
tencial de l’aigua embassada, expressats
en megawatts (MW), hectòmetres cú-
bics (hm3)… És per això que s’imposa
la necessitat de controlar no tan sols la
terminologia sinó també l’ortotipogra-
fia del llenguatge científic.

Carles Riera ha escrit que tota llen-
gua de cultura ha d’estar preparada
“per a una correcta i eficaç divulgació
de la ciència”. Correcta pel fet de saber
com s’escriuen determinats símbols (o
saber si hi ha d’haver espai entre la
quantitat i el símbol de la unitat) i efi-
caç perquè no és pas impossible, com
demostren cada dia els mitjans, posar
unes temes d’especialitat a l’abast
d’una àmplia audiència sense trair-ne
els continguts. ❋
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L’apunt
La divulgació de la ciència interessa
tant l’expert com el periodista
especialitzat, que és qui acosta la
ciència al gran públic. En el cas de les
obres especialitzades, s’apliquen els
criteris de la Unió Internacional de
Química Pura i Aplicada.

Pati de Llibres: un espai
afectiu per a la lectura

embla que va ser ahir quan la
Diana i la Sonia, totes dues em-
barassades i de la mà de l’Elda,

vam entrar en un local del carrer Xer-
ric i en arribar al pati es va aturar el
món. No sabem què té aquest pati que
transmet tranquil·litat i benestar. Hi
vam plantar un taronger, que cada any
que passa dóna fruits més dolços, i
vam començar a donar forma al Pati
de Llibres, la llibreria infantil i juvenil
de Sant Cugat, concebuda com un es-
pai cultural al voltant del llibre infantil
i juvenil on: 1- Venem llibres i altres
productes relacionats amb personat-
ges literaris: Petit Príncep, Elmer, Mai-
sy i Erugueta goluda. 2- Fem tallers i
activitats familiars perquè la lectura
comenci a la llibreria i continuï al tren
i a casa, a quatre o sis o vuit mans, lle-
gint junts, adults i infants. 3- Exposem
i venem originals d’il·lustració per do-
nar a conèixer il·lustradors que viuen a
Catalunya, com ara Anna Llenas, au-
tora de l’àlbum El monstre de colors.

Enguany hem fet cinc anys! Any rere
any, els nostres fills i la llibreria creixen
junts. Ells són cada vegada més autò-
noms i nosaltres millorem cada vega-
da més el servei. Aprofundim en la de-
dicació a la recerca, selecció i recoma-
nació de lectures adients per a cada
client i centrem el projecte en el que fa
que Pati de Llibres sigui una llibreria
diferent: la recomanació.

L’atenció dirigida a conèixer bé el
fons literari i conèixer bé les preferèn-
cies de lectura i el moment de l’itinera-
ri lector en què es troba cada infant
que ens ve a veure és la clau per trobar
el llibre adient a cada lector que entra a
la llibreria. Els clients tornen a buscar
noves recomanacions de lectura per
continuar creixent com a lectors i la
llibreria creix amb ells.

Així compartim l’alegria de treballar
en una feina que ens fa felices: ser lli-
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breteres. I ampliem l’espai adaptant-
nos als nous temps: renovem la nostra
presència virtual per crear a internet el
mateix espai afectiu per a la lectura
que oferim dins la llibreria.

Si entreu al web veureu que està en
construcció. Treballem per crear una
botiga online centrada en la recoma-
nació, tan similar a la llibreria física
com la tecnologia ens permet. Hi es-
tem introduint la selecció dels llibres
que els lectors de la llibreria llegeixen i
regelleixen, les joguines i regals que
més ens demanen i una bona tria d’il-
lustracions.

Per Nadal podreu veure l’espai de
videorecomanacions que trasllada a
internet la feina de recomanació que
fem diàriament les llibreteres dins la
llibreria. A més, el web integrarà
l’agenda d’activitats i el blog, actual-
ment http://patidellibres.blogs-
pot.com, on podreu expressar les vos-
tres opinions i fer suggeriments que
atendrem amablement les dues llibre-
teres, Diana Riba i Sonia Gómez. ❋

Diana i Sonia,
llibreteres de Pati
de Llibres / PL

Liber-
drac
Liberdrac
patrocina la
Columna Digital.
L’actualitat
creativa, de
lectura i de les
llibreries vista
amb ulleres
digitals.

Pati de Llibres Llibreria infantil i juve-
nil. C/ Xerric, 22. Sant Cugat del
Vallès. Telèfon: 935831722
pati@patidellibres.com
http://patidellibres.blogspot.com
http://www.facebook.com/patidellibres
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Liberdrac, la teva botiga de llibres digitals
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