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Què és el reSOLC-mitjansCAT?

El  reSOLC-mitjansCAT  és  una  plataforma  de  consulta  en  línia  per  a  periodistes  i  assessors 
lingüístics dels mitjans del Principat sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli 
(lèxic comú, toponímia, onomàstica, sigles, etc.)

Com es crea un usuari al reSOLC-mitjansCAT?

• Accediu a l’adreça electrònica: http://www.iula.upf.edu/rec/resolc/.
• Seleccioneu l’opció Registreu-vos del menú principal.
• Empleneu totes les dades personals que us demana el formulari de la pantalla de registre:

- Nom i Cognoms.
- Codi postal: heu d'escriure el codi postal que més identifiqui el vostre idiolecte, per tal de

poder-vos donar més endavant un servei personalitzat i adaptat a les vostres necessitats
lingüístiques.

- Identificador d’usuari: és el nom que es visualitzarà a la pantalla de resultats. 
- Adreça electrònica: és l'adreça de correu que us identificarà quan entreu a l'aplicació, i si 

interactueu amb el Servei de suport.
- Contrasenya:  ha de ser fàcil de recordar però suficientment segura, és a dir, amb

números i lletres (si l’oblideu podreu sol·licitar un recordatori al reSOLC-mitjansCAT). 
- Repetiu la contrasenya.
- Codi de seguretat: és un mecanisme per evitar usos il·lícits de l'aplicació (per exemple,

l’ús automàtic que fan algunes empreses enviant publicitat, etc.). Aquest codi, format per
lletres i números, canviarà cada vegada que l'hàgiu d’introduir, així, sempre que accediu
a una pàgina amb aquest element, el codi que haureu d'introduir serà diferent per a més
seguretat.

- Llegiu les condicions d’ús i feu clic al botó Envia per acceptar-les.

• Enhorabona, ja heu creat un nou usuari del reSOLC-mitjansCAT Tingueu en compte que, 
donar-set  d'alta  d'aquesta  aplicació  inicialment  només  permet  la  seva  consulta,  però  no 
l'accés a les funcionalitats reservades als usuaris professionals (comentaris i valoració de 
transcripcions),  aquest  accés  es  produirà  un  cop  el  LATEL haurà  confirmat  la  vostra 
pertinença al col·lectiu professional).

SIGLES
ALEF (Algoritme Lingüístic de l'Estàndard 
Flexible)
AMARG (Analitzador Morfològic d'Àmbit 
Restrigit i General)
BaDaTran (Base de Dades de Transcripcions)
CAC (Consell Audiovisual de Catalunya)
DIEC (Diccionari de l'IEC)
DURSI (Departament d'Universitat, Recerca i 
Societat de la Informació)
IULA (Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada)

LATEL (Laboratori de Tecnologies Lingüístiques)
OBNEO (Observatori de Neologia)
PEOSFIEC(Proposta per a un Estàndard Oral de 
la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans)
RETOC (Repertori Electrònic de Textos Orals 
Catalans)
SF o SFIEC (Secció Filològica de l'Institut 
d'Estudis Catalans) 
SOLC (Servei Ortològic de la Llengua Catalana)


