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Perdre l’oremus
Desorientar-se. Perdre la seguretat d’una cosa. Els
oremus són els senyals que hi ha en els missals
per indicar on s’ha de començar la missa i el rés,
i el lloc, on s’indiquen les funcions pròpies del
dia. Perdre l’oremus equival, per tant, a perdre
el punt del que cal fer, no saber com seguir i
desorientar-se i caure en gran confusió.
Joan Amades, Refranyer català comentata
Memòria Digital de Catalunya.
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Anar a redar
Anar molt barat, gairebé regalat. M

No tenir preu
Tenir molt valor. M

A escruix
A preu fet i sense condicions. També a preu
fix. J

Paga i senyal o arres
Quantitat a compte que hom dóna com a
garantia del pagament total.

A preu fet
Manera de remunerar o de cobrar segons
el treball realitzat i per un preu o quantitat
fixats per endavant. P
També a escar, a escarada. J
Per extensió anar a preu fet vol dir anar de
pressa, sense parar.

Antigament, també senyal i paga. Senyal
es refereix a la quantitat a compte que hom
dóna com a garantia del pagament total. KJ
Preu fet de mans i recapte
Contracte en què l’obrer està obligat a fornir
els materials. J

Anàlisi DAFO
Anàlisi d’una organització que es fonamenta
en la identificació, d’una banda, de les debilitats i les fortaleses que posseeix i, de l’altra,
de les amenaces i les oportunitats que pot
plantejar l’entorn, i que té l’objectiu d’ajudar
en la tria de les estratègies i les actuacions
més adequades per assolir la missió.
La sigla DAFO correspon a debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

p Curiositats
Farmàcia o farmaciola
Tot i que no és una forma que reculli la normativa, aquesta denominació es troba en
algun diccionari descriptiu per anomenar
l’establiment petit dels nuclis rurals equipat
amb els medicaments i els estris bàsics per
atendre urgències.

Fer frontals o recol·locar en els frontals
Posar en primera fila els productes d’un prestatge en un establiment comercial perquè el
client els vegi fàcilment i els tingui a l’abast.
Detallista o menudista
Comerciant que es dedica a la venda de
productes i serveis al detall.
Traçabilitat
Capacitat de reproduir l’historial d’un producte, a fi de localitzar ràpidament l’origen
dels problemes que puguin sorgir en la seva
elaboració o distribució i evitar-los en el futur.
On podem trobar els criteris de redacció dels SMS (servei de missatges
curts), un model de comanda o un
model de certificat?
Més consultes a OPTIMOT/EMPRESAa
selecció de continguts interessants per
al món de l’empresa i el comerç que es
poden trobar al cercador de l’Optimota.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què
vol dir barrigar. La solució correcta
era la 3. Furgar com fan els porcs. La
guanyadora ha estat l’Elena Ortiz Medina,
exalumna dels cursos de català per a
adults i membre de la junta de l’Associació
de Veïns de Plana Lledó.
La pregunta que fem ara és què vol dir
fer un capmàs?

D Expressions
Ve’t-ho aquí, ve-t’ho aquí o vet-ho aquí?
Aquesta expressió, que es fa servir per
concloure definitivament una explicació,
un període, etc., es pot escriure de dues
maneres: ve-t’ho aquí o vet-ho aquí.

1. En un joc d’envit, fet d’apostar com si
hom tingués un bon joc sense tenir-lo.
2. Fer un acte fora de propòsit i reprensible.
3. Caure un xàfec molt fort.
4. Fer el càlcul aproximat del valor d’un
conjunt de coses que s’han de comprar
o vendre.
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.
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