REVERTIR
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a
revertir la definició següent:
revertir
v. intr. [LC] Una cosa, tornar a la propietat de qui n’havia disposat en
favor d’un altre.
El Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari jurídic català reprodueixen a
grans trets aquesta definició. Per la seva banda, el Gran diccionari de la llengua
catalana, d’Enciclopèdia Catalana, amplia la definició d’aquesta manera:
revertir
v intr 1 1 Tornar una cosa a l’estat que tenia abans. 2 esp Tornar una
cosa a la propietat de qui l’havia posseïda abans. (...)

Per tant, sense menystenir la possibilitat d’emprar el terme amb el significat
recollit en el GDLC, és recomanable d’atenir-se a la definició més especialitzada
del DIEC i els altres diccionaris i substituir revertir per capgirar, invertir o algun
verb anàleg en els usos més formals.
~ El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar prioritàriament
l’increment pressupostari en atenció primària a revertir les retallades
fetes en les condicions laborals dels professionals d’aquests serveis, a
cobrir al cent per cent les places dels professionals que es jubilen i les
baixes laborals, i a recuperar els horaris i reobrir els punts d’atenció
continuada tancats els darrers anys a partir d’una planificació que
prioritzi revertir l’efecte que aquestes retallades del servei han tingut en
l’increment d’iniquitats territorials o socials.
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 El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar prioritàriament
l’increment pressupostari en atenció primària a capgirar les retallades
fetes en les condicions laborals dels professionals d’aquests serveis, a
cobrir al cent per cent les places dels professionals que es jubilen i les
baixes laborals, i a recuperar els horaris i reobrir els punts d’atenció
continuada tancats els darrers anys a partir d’una planificació que
prioritzi invertir l’efecte que aquestes retallades del servei han tingut en
l’increment d’iniquitats territorials o socials.
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