Núm. 170
Juny 2004

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
FILIAL DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

QUÈ CAL SABER?

Web de QUÈ CAL SABER?
http://www.iecat.net/scb/ saber.htm

LES ABREVIACIONS (I)
Les abreviacions són representacions abreujades de mots o sintagmes que
utilitzem per conveniència a l’hora d’escriure. Podem establir tres classes
d’abreviacions: les abreviatures són mots comuns abreujats que contenen la lletra
inicial i un caràcter d’acabament, com el punt o la barra (per exemple, Sr. ‘senyor’
o s/n ‘sense número’); utilitzem les sigles per a abreujar un sintagma, com és ara el
nom d’una institució, el títol d’una publicació o la denominació d’una molècula, i
estan formades normalment per les inicials dels mots que conformen el sintagma en
majúscules (per exemple, ATP ‘adenosine triphosphate’ o MIT ‘Massachusetts
Institute of Technology’); els símbols són semblants a les abreviatures, però no
comencen necessàriament amb la lletra inicial del mot que abreugen ni tenen cap
signe gràfic d’acabament, també poden contenir caràcters especials i sovint són
comuns a totes les llengües i regulats per normatives terminològiques internacionals
(exemples de símbols són 2n ‘segon’, £ ‘lliura’ o les unitats de l’SI [vegeu el núm.
141 per a més informació]).
Vist això, repassarem una llista d’abreviacions que sovint, per influència d’altres
llengües, utilitzem malament.
L’abreviatura de nombre és nre. (no n.) i la de número és núm. o n. Per exemple,
escriurem «El nre. de pàgines del llibre és de tres-centes set», però «La pàgina
núm. 34». Podeu consultar la fitxa 141, on trobareu explicat l’ús d’aquests dos
termes.
Pel que fa al mot carrer, podem utilitzar com a caràcter d’acabament el punt (c.)
o la barra (c/), però no tots dos alhora (no c/. ni c./). Pel que fa a posar la c en
majúscula o minúscula, per a les abreviatures aplicarem els mateixos criteris que
per a la resta de mots i, per exemple, si és el mot inicial d’oració, anirà en majúscula.
Per exemple: «En Jaume Mateu viu al c/ Muntaner, 46»; però «Jaume Mateu. C/
Muntaner, 46».
L’abreviatura de a l’atenció de, sovint utilitzada en la correspondència, és a/ (no
att/). Per exemple, A/ Secretaria de la SCB.
El mot pàgina té com a abreviatura p. o pàg. El plural no és pp.
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