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Princesa [Fig. 2] 
f. [LC] [PO] [HIG]  
Filla primogènita del sobirà.  
A la mort del rei, la princesa 
esdevingué reina. 
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Casc [Fig. 5] 
1 m. [LC] [HIH] [DE] 
Peça de l’armadura que cobria 
i resguardava el cap.

Fig. 5
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Poble [Fig. 4] 
1. 2 m. [LC] Conjunt dels habitants 
d’una ciutat, d’una vila, etc. 
Tot el poble ha participat en 
l’organització de la festa.

Fig. 4
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Rosa [Fig. 6] 
f.[LC] [AGA] [BOS]
Flor de roser. 
Rosa boscana, salvatge. 
Rosa de cent fulles. 
Rosa blanca. Rosa te. 
Rosa vera. Un pom de roses. 
Aigua de roses. Essència de 
roses. Fresc com una rosa.

Fig. 6



PARAULES SOBRE VIDRE. POMPEU FABRA
Granollers s’afegeix als actes de commemoració de l’Any Pompeu Fabra  
(150 anys del naixement i 100 anys de la publicació de la Gramàtica  
Catalana Normativa), que té com a objectiu estendre els valors de l’obra 
del Mestre.

Del 6 al 30 d’abril els vidres dels establiments de Gran Centre deixaran  
de ser transparents i hi podrem descobrir frases sobre Fabra. També hi 
trobarem mots del diccionari Fabra vinculats a la pau per recordar els 
80 anys del bombardeig de Granollers.

SABÍEU QUE ...
...va dedicar la seva vida a modernitzar la llengua catalana?

...va estar dotze anys fent ell sol el Diccionari general de la llengua catalana?

...va ser un home modern en la seva època? 
Era excursionista, jugava a tenis, vestia a l’anglesa, anava al cinema...

...va saber estructurar la llengua catalana i va aconseguir que tota 
la societat acceptés la seva reforma lingüística?

Tota la informació:  
granollers.cat/
santjordi

Segueix-nos a: 
Twitter 
Instagram 
Facebook

Participa al 
concurs instagram: 
#lamevaparaula


