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Educació viària
Fonts: J DIEC2, M DCBV, P OPTIMOT, Policia Municipal de Mollet
Procés d’ensenyament i
Y Servei Català de Trànsit, U TERMCAT
aprenentatge que té la finalitat de
transmetre coneixements sobre seguParc infantil de trànsit o parc d’eduretat viària i actituds de responsabilitat i
cació viària
convivència amb relació a l’ús de les vies.
Equipament fix o mòbil constituït per una via
U
amb senyals de circulació que simula una
situació de trànsit i permet a nens i adolescents de circular-hi amb una bicicleta, un
ciclomotor o un kart, i que s’utilitza com
a eina de suport de l’educació viària. U
Banda rugosa
Banda transversal a la calçada,
lleugerament elevada o constituïda d’un material molt més rugós
que el paviment, la finalitat de la
qual és obligar els conductors a
circular més lentament. U
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Banda sonora
Línia de vora de calçada que produeix un soroll que alerta el conductor
quan és trepitjada per les rodes del
vehicle. U
Pas de vianants de ressalt o pas
zebra de ressalt
Pas de vianants de forma trapezoïdal
lleugerament elevat o fet de material més
rugós que el paviment, la finalitat del qual és
obligar els conductors a reduir la velocitat
i aturar-se. U
Policia municipal, policia local o guàrdia urbana
Cos policial que forma part d’una corporació
local. U
Escriurem Policia Municipal de Molleta (en
majúscula la primera lletra de tots els noms
i adjectius que formen part de la denominació), però escriurem la policia municipal
o les policies municipals, en minúscules,
quan es tracta de la denominació genèrica
o d’un plural aglutinador.
Ressalt o cavalló
Banda elevada més o menys ampla i de
forma arrodonida situada de manera transversal a la calçada, que serveix per obligar
els conductors a reduir la velocitat. U

Coixí berlinès
Elevació parcial de la calçada, de manera
que pot ser franquejada pels vehicles de
dues rodes, autobusos i vehicles pesants,
però no pels turismes, la finalitat del qual és
obligar els conductors a reduir la velocitat.
Es diu que aquest tipus de ressalt s’anomena coixí berlinès perquè es va implantar
inicialment a la ciutat de Berlín. Y U

Dactilograma
Dibuix format per les crestes papil·lars i els solcs
interpapil·lars del tou de
cada dit d’una persona. U
Lofoscòpia
Conjunt de les tècniques
d’identificació de persones
basades en l’observació i la classificació de les empremtes deixades per
qualsevol part de l’epidermis. U
Pelmatoscòpia
Tècnica d’identificació de persones basada
en l’observació i classificació de les empremtes de les plantes dels peus. U
Cinemòmetre
Aparell que utilitza la policia de trànsit per
determinar la velocitat a què van els vehicles.
S’utilitza impròpiament radar per referir-se
al cinemòmetre, perquè generalment els
cinemòmetres funcionen amb radar. U
Etilòmetre o alcoholímetre
Instrument que mesura el contingut d’alcohol en l’aire expirat, a partir del qual es pot
calcular l’índex d’alcoholèmia. U
Manilla
Cadascuna de les dues anelles metàl·liques
unides per una cadena que envolten els
canells impedint el moviment dels braços
de qui les porta. U
Ull de gat o reflector
Reflector que se situa tocant a terra i que,
reflectint la llum dels fars dels automòbils,
serveix per delimitar carrils, vores de la calçada i, en general, per guiar la circulació a
la nit. D’aquí el nom. U

A Webs
Sabeu què vol dir capotar? O a què fa
referència la fórmula de Widmark? Tot
això i més ho trobareu al Diccionari de
seguretat viàriaa.
Coneixeu l’app Conduinta? El Servei
Català de Trànsit posa a disposició dels
usuaris d’Android aquesta aplicació mòbil
que té l’objectiu de reduir els accidents
per distraccions al volant relacionades
amb els telèfons mòbils.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què
vol dir patracol. La solució correcta era
la 2. Llibre, lligall, molt voluminós. La
guanyadora ha estat l’Emilia Ramos de
Diego, alumna vocacional dels cursos de
català per a adults de Mollet del Vallès.
Ara preguntem què vol dir virolla?
1. Situació intricada o complicada d’un
afer, d’una qüestió, etc.
2. Full prim de fusta que es fa quan hom
treballa la fusta amb el ribot o altra eina
semblant i que surt enrotllat en espiral.
3. Himne dedicat a la Mare de Déu de
Montserrat.
4. Volta completa que fa un vehicle sobre el seu eix vertical, provocada pel
derrapatge de les rodes del darrere.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Els noms de lloc
i de persona de Mollet del Vallès d’Enric
Garcia-Pey (CEM) i una bossa de cotó,
amb nanses, estampada al Taller Alborada.
Ànima
Part interior del canó d’una arma de foc per
on passa el projectil en disparar-la. U
Canvi i fora!
Veu tipus amb què es dóna per acabada
una transmissió. U

p Curiositats
Jugar a lladres i serenos o jugar a lladres i policies?
La forma fixada per a aquesta expressió
és jugar a lladres i serenos, i té el significat
de ‘perseguir-se’ o ‘empaitar-se’. No hem
documentat com a frase feta la variant jugar
a lladres i policies. P
L’origen de l’expressió pot venir del fet que
abans, els serenos eren els vigilants municipals que s’encarregaven de fer ronda de
nit pels carrers en servei de vigilància. Així
tenim la locució fer el sereno, que vol dir no
dormir a la nit, estar desvetllat. M
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