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En portada

alcalde, Lluís Recoder, 
acompanyat de la tinentaL'

d’alcalde de Territori, Mercè 
Conesa, s'ha volgut acostar a la 
Biblioteca del Mil·lenari per visitar 
l’exposició de la 4a Biennal 
d’Arquitectura del Vallès (4BAV). 
Aquesta mostra itinerant recull 
un total de 35 projectes 
presentats a la 4 BAV, i 
assenyala les obres guanyadores 
de la Delegació del Vallès del 
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Entre elles, 
destaquen dues construccions 
realitzades a Sant Cugat.
Per aquest motiu, l’alcalde va 
aprofitar per fer un 
reconeixement als arquitectes 
de la ciutat i va afirmar que “els 
projectes arquitectònics que 
s’inclouen en aquesta mostra 
comparteixen tots un 
denominador comú: són edificis 
pensats d’acord amb les 
necessitats de les persones que 
els han de poblar. A Sant Cugat, 
tenim arquitectes que saben 
quin és el camí actual de 
l’arquitectura i, també que cal 
fer investigació en temes 
bioclimàtics. Crec que casa 
nostra és, cada cop més, un 
aparador de bona arquitectura”.
Fins a finals d'agost es podrà 
visitar aquesta exposició al 
vestíbul de la Biblioteca. 

Estiu d'exposicions
Al marge de la mostra de la 4 
BAV, la Biblioteca ha acollit el 
mes de juliol, l'exposició del nou 
Llibre Gegant de Sant Cugat.
Aquest llibre recull els relats d’un 
centenar de nens i nenes 
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L'alcalde visita l’exposició de la 4a Biennal 
d’Arquitectura del Vallès a la Biblioteca
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Lluís Recoder assegura que "Sant Cugat és un aparador de bona arquitectura"

Lluís Recoder durant la visita de l'exposició de la 4a Biennal d'Arquitectura a la Biblioteca. 

i els dibuixos de 32 il·lustradors. 
Les historietes que aplega 
l'exemplar van ser creades el 
mes d’abril durant la 18ena Festa 
del Llibre Gegant de Sant Cugat.
Fins a finals del mes d’agost, es 
podrà contemplar aquest 
exemplar a les instal·lacions de 
la Biblioteca. 

"Casa nostra és, cada 
cop més, un aparador 
de bona arquitectura"

Lluís Recoder

D'altra banda, la Sala Infantil de 
la Biblioteca ha allotjat els 
dibuixos que els nens i nenes de 
l'escola Sprint idiomes han fet per 
il·lustrar la portada del disc 
Chatterbox III:Once upon a time. 
En aquesta tercera edició del 

disc, els més menuts reciten 
contes populars de la cultura 
anglesa.



He decidit d'anar-me'n per sempre.
Amén.

L'endemà tornaré
perquè sóc vell
i tinc els peus molt consentits,
amb inflors de poagre.

Però me'n tornaré demà passat,
rejovenit pel fàstic.
Per sempre més. Amén.

L'endemà passat l'altre tornaré,
colom de raça missatgera,
com ell estúpid.
No pas tan dreturer,
ni blanc tampoc.
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R a c ó  d e  p o e s i a
Arxiu històric de Sabadell. 
Inventari del fons Joan Oliver i 
Sallarès ("Pere Quart"). 
<http://www.sabadell.cat/webs
ajsab/Arxiu/paginesCat/inventa
ris/JoanOliver/JoanOliver.htm>. 
 [Consulta: 11.07.2008]

Joan Oliver  [en línia]. 
<http://www.uoc.edu/lletra/no
ms/joliver/index.html>. 
[Consulta: 11.07.2008].

Joan Oliver (Pere Quart) [en 
línia]. 
<http://www.escriptors.cat/auto
rs/oliverj/>. [Consulta: 
11.07.2008]

Per saber més...Pere Quart

QUART, P. Vacances pagades. Barcelona: 
Columna, 1992. P 833 Qua

Trobareu aquest poema i d'altres de 
Pere Quart a:

El poeta Joan Oliver (Pere Quart)

Gran èxit de la lectura de contes 'Viatges i Flors'

Recital de poesia sobre Viatges  i Flors

Vacances pagades

Emmetzinat de mites,
amb les sàrries curulles de blasfèmies,
ossut i rebegut, i lleganyós,
príncep desposseït fins del meu somni,
Job d'escaleta;
llenguatallat, sanat,
pastura de menjança.

Prendré el tren de vacances pagades.
Arrapat al topall.
La terra que va ser la nostra herència
fuig de mi.
És un doll entre cames
que em rebutja.
Herbei, pedram:
senyals d'amor dissolts en la vergonya.

Oh terra sense cel!

Però mireu-me:
he retornat encara.
Tot sol, gairebé cec de tanta lepra.

Demà me'n vaig
-no us enganyo aquest cop.
Sí, sí: me'n vaig de quatre grapes

Joan Oliver a casa seva, al 
carrer Via Augusta de 
Barcelona, on va viure en tornar 
de l'exili (anys 50).

L'activitat s'emmarca dins els actes de commemoració de l’Any Rodoreda
ls contes de Mercè Rodoreda 
van omplir el mes passat elE

pati de la Biblioteca amb una 
lectura a la fresca. Més de 50 
persones es van congregar a la 
Biblioteca per assistir a la lectura 
dramatitzada que els actors 
Laura Conejero i Lluís Soler van 
fer de la penúltima obra que 
l’autora va publicar en vida, 
Viatges i Flors. 
La veu dels actors va gaudir de 

l'acompanyament musical del 
saxo d’Albert Julià. 
La tria dels textos i el fil 
argumental van anar a càrrec 
de la poetessa i gran 
coneixedora de l’obra de 
Rodoreda, Marta Pessarrodona.
Aquesta lectura de relats 
s'emmarca dins els actes de 
commemoració del centenari 
del naixement de l'escriptora 
barcelonina. 
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F e m  m e m ò r i a
ls usuaris de la Biblioteca del Mil·lenari podeu 
gaudir de tots els serveis del centreE

durant el mes d'agost. La Biblioteca NO TANCA per 
vacances.

Tot i que l'horari d'atenció al públic es redueix, però, 
podreu continuar fent ús dels serveis de la 
Biblioteca de dilluns a divendres de 10 h a 14 h. 

El mes de setembre tornarem a reprendre l'horari 
habitual:

* De dimarts a dissabte de 10 a 14 h
* De dilluns a divendres de 16 a 21 h

IDEES I PLANIFICACIÓ DEL 
VIATGE

El ATLAS del viajero: una guía global 
de los lugares que tiene que visitar alguna 
vez en su vida. Köln: Evergreen, cop. 2005. 
91(026)(100) Atl

BOTTON, Alain de. El arte de viajar. 
Madrid: Taurus, cop. 2002. 910.4 Bot

MARTÍNEZ REVERTE, Javier. La 
aventura de viajar: historias de viajes 
extraordinarios. Barcelona: Plaza & Janés, 
2006. 910.4 Mar

OTROS mundos: viajes alternativos y 
solidarios. Barcelona: Intermón Oxfam, 2004. 
91(026)(100) Otr

ROJAS, Rafael de. “101 ideas para 
elegir el viaje del verano”. A: Viajar, núm. 
251 (juny 2006), p. 22-57. R 91 Via

ROJAS, Rafael de; CORTÉS, Nuria. 
“Los 75 mejores viajes del verano”. A: Viajar, 
núm. 275 (juny 2008), p. 26-52. R 91 Via

TUDURÍ, Carles. Turismo responsable: 
30 propuestas de viaje. Barcelona: Alhena 
Media, 2007. 91(026)(100) Tud

QUI VA DE VIATGE? 
FUHRMANN, Irina. ¿Cuánto falta?: 

viajar con niños pequeños. Barcelona: 
Parramón Parenting Books, 2004. 910 Fuh

GUÍA accesible del viajero ... con 
movilidad y/o comunicación reducidas. 
Madrid: Polibea, cop. 2004. 91(026)(46) Gui

GUÍA para viajar con animales de 
compañía… Barcelona: Fundación Affinity, 
1994-  . 63.67 Gui

ROTGER, Agnès.  Viatjar amb nens: 
un llibre imprescindible per no deixar de 
veure món. Barcelona: Ara Llibres, 2004. 910 
Rot

SWAN, Sheila; LAUFER, Peter. Guía 
para mujeres que viajan solas: consejos para 
sentirse segura. Barcelona: Oniro, cop. 2002. 
910 Swa

ASPECTES SANITARIS
JONES, Nick. Manual de salud para 

viajeros. Barcelona: Ediciones B, 2002. 616.9 
Jon

OTHARÁN, Enrique M. Los viajes 
internacionales y la salud: una guía para el 
turismo convencional y de aventura. 
Madrid: Alianza, cop. 2004. 910 Oth

SALUD y viajes: manual de consejos 
prácticos. Barcelona: Científicas y técnicas, 
cop. 1993. 910 Sal

FOTOGRAFIA DE VIATGES
ALAMANY, Oriol. Viajar con tu 

cámara: consejos prácticos sobre la 
fotografía de viajes. Barcelona: Península, 
2001. 77.04 Ala 

KODAK, miniguía para fotografía de 
viajes. Barcelona: Folio, cop. 1995. 77.04 Kod

L’ANSON, Richard. Fotografía de 
viaje: la guía para conseguir las mejores 
imágenes. Barcelona: GeoPlaneta, 2005. 77 
Lan

SORIANO, Tino. Fotografía de viajes. 
Barcelona: Juventud, cop. 2001. 77.04 Sor
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Crèdits: Biblioteca del Mil·Lenari
             Avda. Pla del Vinyet, 40
             08172 Sant Cugat del Vallès
             Tel. 935 892 749
             E-mail: biblioteca@santcugat.cat

E l  P E T I T  i n d i s c r e t
Marxem de vacances!!

Si em grates la panxa
Amb dits d’un entès,
Sis cordes ja vibren
Amb aires molt bells.
Qui sóc?

Més blanques que de 
negres
Tinc una fila de dents.
Qui sap tocar-les de 
veres
Embadaleix els oients
Qui sóc?

Endevinalles 
MUSICALS

Solucions

1. Guitarra. 2. Piano

Quins llibres llegim aquest estiu?

I*** Sti 
Viaje en el tiempo

És un llibre molt divertit perquè 
té activitats, i la història és molt 

i molt interessant.
Kevin Vargas

JN Val
Sense sortida

És el meu llibre preferit. És 
molt realista i això m’agrada.

La noia protagonista és 
gitana, i explica les 

anècdotes de la seva 
infantesa en un petit barri ple 

de gent molt diferent.
Hanan El Hajjioui

IC Fuj
Doraemon. ¿Dónde están 

los fantasmas?
M’agrada perquè 
apareixen animals 

prehistòrics que ara ja no 
existeixen, però que jo 

conec perquè a l’escola 
vam fer un treball sobre la 

Prehistòria. 
Óscar Solís




