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Podeu consultar els números anteriors a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

 

NOVA GUIA
! 

A VISTA D’OCELL 
Qui no s’ha quedat embadalit mai tot resseguint les giragonses 

de les orenetes? Qui no s’ha quedat absort contemplant el 

planantge admirable d’un àliga? Qui no ha admirat mai l’òliba en 

el moment de desplegar les ales? I qui no sol mirar cap el cel, no 

sense una certa enveja, cada vegada que sent el motor d’un avió, 

d’una avioneta o d’un reactor? 

La fal·lera d’emular els ocells va empènyer els éssers humans a 

imaginar-se les divinitats alades i a idear tota mena d’enginys 

voladors. Un cop els més agosarats, després de fer tot de 

provatures arriscades, aconseguiren alçar els peus de terra, 

esmerçaren molts esforços per assegurar-se un bon aterratge 

en unes condicions acceptables. L’observació no està de més: en 

èpoques remotes, i amb els recursos amb què es comptava, una 

cosa tan òbvia com aterrar sense perill no va ser fàcil, després 

d’haver tingut el privilegi d’haver vist el món a vista d’ocell, 

molts van deixar-s’hi literalment les dents.    

Han estat molts els personatges que, al llarg dels segles es 

dedicaren a invertir energies, hores de feina i tot el seu enginy 

per aconseguir enlairar-se i desplaçar-se uns metres enllà, 

ajudats pels seus invents. De mica en mica, els éssers humans 

aconseguiren superar les seves limitacions, desvetllar els secrets 

de la natura, emparar-se dels mecanismes i de les forces que 

permeten a les aus mantenir-se suspeses enlaire i planar tan bé 

com ho fan elles.  

Aquesta voluntat per conquerir les altures va trobar una via 

d’expressió en el món de la ficció. Són nombroses les obres que 

en la literatura o en el cinema, recreen l’odissea dels impulsors 

del vol mecànic o de la aeronàutica. De vegades, prenen la 

forma de biòpics o de biografies, però també hi ha històries que 

reflecteixen de quina manera el simple fet de volar pot arribar a 

convertir-se en un element transformador per als protagonistes. 

Satisfer l’anhel de volar sol implicar trencar barreres invisibles, 

superar destrets o plantar la llavor d’una llibertat que pot 

convertir-se en una força regeneradora. Us deixem unes 

quantes històries que us faran mirar cap els núvols 

durant una bona estona.  

Juan Salvador Gaviota 

Bach, Richard 

N Bac 

Vol de nit 

Saint-Exupéry, Antoine de 

N Sai 

Historia de la aviación 

Simons, David 

629.13 Sim 

Leonardo:  

arte y ciencia, las máquinas 

Leonardo, da Vinci 

75(Leo)Leo 

El último vuelo 

Earhart, Amelia 

910.4 Ear 

El aviador 

DVD Avi 

Las alas de Ícaro 

Rogers, Muriel 

JN Rog 

PASSATGERS, AL TREEEEEN! 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=juan+salvador+gaviota&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xvol+de+nit&searchscope=34&SORT=D/Xvol+de+nit&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=vol+de+nit/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xvol+de+nit&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xhistoria+aviaci%7bu00F3%7dn&searchscope=34&SORT=D/Xhistoria+aviaci%7bu00F3%7dn&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=historia+aviaci%C3%B3n/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xhistoria+aviaci%7bu00F3%7dn&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D/Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=leonardo+da+vinci/37%2C47%2C47%2CB/frameset&FF=Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D&41%2C41%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D/Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=leonardo+da+vinci/37%2C47%2C47%2CB/frameset&FF=Xleonardo+da+vinci&searchscope=34&SORT=D&41%2C41%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xultimo+vuelo&searchscope=34&SORT=DZ/Xultimo+vuelo&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=ultimo+vuelo/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=Xultimo+vuelo&searchscope=34&SORT=DZ&3%2C3%2C
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(aviador%20dicaprio)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X%7bu00CD%7dCARO&searchscope=34&SORT=D/X%7bu00CD%7dCARO&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=%C3%8DCARO/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X%7bu00CD%7dCARO&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C


 

 

En perill 

d'extinció :  

100 paraules 

per salvar 

Vidal, Pau 

433.7 Vid 

Diccionari  

etimològic  manual 

Moran i 

Ocerinjauregui, Josep 

433(03) Mor 

 

Diccionari etimològic  

i complementari de la 

llengua catalana  

Coromines, Joan 

433(03) Cor 

Les històries 

que les 

paraules 

amaguen 

Duran, Xavier 

433.6 Dur 

Caçadors  

de paraules  

433.6 Cac 

L’origen de tot es troba en els mots, o almenys 

això ja ens ho explicà el Gènesi, en d’altres 

termes, els noms de les coses ens fan com som.   

A través de les paraules, els individus 

descobreixen com és el món i, sense elles, 

viuríem submergits en un magma d’inconsciència.  

Tot allò que esdevé innombrable, escapa a la 

nostra comprensió, per això les paraules són 

llum, la llum que ens guia a l’hora d’abordar la 

nostra petita i curta existència. 

Les paraules, per això mateix són 

poderoses. N’hi ha que, per sí soles, 

són tan boniques que ens sembla que 

ens afalaguen; en canvi, d’altres ens 

fereixen de tant punyents. I és que els 

mots poden ser com les armes i 

aixecar revoltes, tot i que també ens 

ajuden a especular, a engendrar móns 

nous, o a recrear-ne d’altres que van 

deixar d’existir en èpoques remotes.  

Els mots neixen, es reprodueixen i s’escampen, 

de boca en boca, per escrit, o de cant en cant, i 

també de poema en poema. Molts s’extingeixen 

de tant fer-los servir. Amb el temps, es buiden de 

contingut, cauen en desús o són substituïts per 

d’altres, més a la moda. En aquest sentit, la vida 

de les paraules, és gairebé orgànica.  

Noms de persones, de coses, d’indrets, de 

conceptes, d’idees que ens venen a l’esperit i que 

un bon dia ho poden canviar tot. Vivim envoltats 

de paraules, més que de fets, en moltes ocasions.  

No us heu preguntat mai perquè una cosa es diu 

com es diu i no pas d’una altra manera? Qui o 

què va donar nom a les coses que ens envolten? 

Eti (MOTS) logia 

D’on ve aquell terme que ens agrada tant fer 

servir i que, ves per on, també empren d’altres 

cultures veïnes? Com n’és de vella, una paraula? 

Per què va néixer i perquè és entre nosaltres? 

Us agradaria conèixer l’origen dels mots que 

esteu fent servir?  

Oblideu-vos, per un moment, de l’endimoniada 

gramàtica; aparteu dels vostres pensaments les 

conjugacions verbals, la coordinació sintàctica i 

centreu-vos en el fenomen lingüístic sobre el 

qual es fonamenta qualsevol civilització: els mots 

que fa servir. 

Us proposem que proveu a descobrir 

quins misteris sorprenents amaga la 

nostra llengua i us animem a 

aproximar-vos a allò que els experts 

anomenen  l’etimologia de les coses.  

Sobretot, però, no us deixeu 

intimidar per aquest terme que, en el 

fons, no fa altra cosa que designar la 

disciplina que prova de descobrir el vertader 

sentit que té una paraula.  

Des de les biblioteques de Sant Cugat, volem 

contribuir a destacar la rellevància d’aquelles 

obres que ens parlen de com pensem, de com 

actuem, de com veiem el món, però també de 

com som. Els llibres d’etimologia ajuden, i no 

pas poc, a comprendre’ns a nosaltres mateixos i 

mai no haurien de caure de cap prestatgeria per 

manca d’interès o per desídia.  

Si després de donar-los una ullada, resulta que 

us ho heu passat d’allò més bé, voldrà dir que 

tots vosaltres sou també uns grans  amics de les 

paraules. 

https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(perill+vidal)/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(perill+vidal)/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(perill+vidal)/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX/X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(perill+vidal)/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X(perill+vidal)&searchscope=34&SORT=AX&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=moran+diccionari+etimologic+manual&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=moran+diccionari+etimologic+manual&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=etimol%C3%B2gic+complementari&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcorominas%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=etimol%C3%B2gic+complementari&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcorominas%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=etimol%C3%B2gic+complementari&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcorominas%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&8%2C8%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&8%2C8%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&8%2C8%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&8%2C8%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&9%2C9%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ/Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia/13%2C19%2C19%2CB/frameset&FF=Xetimologia&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=etimologia&9%2C9%2C


 

 

 

Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

 

 

 

  

     

        

 RACÓ  DE  TEATRE 

   Podeu enviar les vostres consultes per a la Dra. Brondeeri a: 

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

Fer o no fer... 

un cop de cap 

Viajeras intrépidas y aventureras  

Morató, Cristina 

910.4 Mor 

 

PREMI ADRIÀ GUAL 2020 

L’obra de teatre Annobón, de 

l’associació Fora de Quadre, 

ha estat la guanyadora de la 

vuitena edició del Premi Adrià 

Gual de l’Institut del Teatre. 

La peça teatral està basada en la novel·la Arde el monte 

de noche de Juan Tomás Ávila Laurel, escriptor de Guinea 

Equatorial resident a Sant Cugat, on va arribar com a 

refugiat l'any 2011 després de fer una vaga de fam 

contra la dictadura del seu país. 

Annobón, situada enmig de l’Oceà Atlàntic, és l’illa on va 

néixer l’autor que, a través de la mirada d’un nen, ens 

explica com es viure i créixer a aquest país d’Àfrica. 

Estimada Dra. Brondeeri, 

La meva germana, des de petita, es va aficionar al busseig. De gran, 

aquest esport la va portar a les illes Seychelles, on ha acabat treballant de 

professora per a turistes. Ara s’ha assabentat que jo estic a l’atur i m’ha 

demanat que vagi amb ella. Diu està molt ben instal·lada i que hi ha pocs 

casos de covid. Sé que és una oportunitat, tothom diu que tinc molta sort, 

malgrat tot jo no sóc tan aventurera com ella i estic pensant quina decisió 

prendre. Què m’aconsella? 

Laura P. 

Benvolguda Laura, 

Et recomano una novel·la de l’escriptora i reportera Cristina 

Morató, Viajeras intrepidas y aventureras. Històries de dones pioneres 

que, durant el segle XVIII i XIX, es van aventurar a fer expedicions 

per Àfrica, amb una valentia i un coratge inesperats per una dona 

d’aquella època. Espero que et serveixi d’inspiració i et doni 

l’empenta que necessites. 

A C T I V I T A T S  

D E S T A C A D E S  

BIBLIOTECA CENTRAL  

GABRIEL FERRATER 

BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 

MARTA PESSARRODONA 

BIBLIOTECA VOLPELLERES 

MIQUEL BATLLORI 
A

G
E

N
D

A
  

  

HORA DEL CONTE VITUAL 

En Bum i el tresor del pirata 

A càrrec d’Homenots 

Dissabte, 21/11/2020, a les 12h 

Per a nens de + 1 any 

HORA DEL CONTE VITUAL 

En Bum i el conte del Polzet  

A càrrec d’Homenots (Youtube) 

Dimecres, 11/11/2020, a les 18h 

Per a nens de + 4 anys 

TALLER INFANTIL VIRTUAL 

Fes la teva llum de lava! 

A càrrec de LabClub 

Dissabte, 21/11/2020, a les 11h i 12:30h 

Per a nens de 3-6 anys 

https://bibliomil.wordpress.com/agenda/
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+cara+amable+dels+bacteris%3A++com+ens+ajuden+i+qu%C3%A8+en+podem+aprendre&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/record=b1211617~S34*cat
https://youtu.be/ejQRFNs1gO8
https://youtu.be/ejQRFNs1gO8


 

 

Biblioteca Central  

Gabriel Ferrater 

Av. Pla del Vinyet, 40 

Telèfon 93 589 27 49 

bibliotecagf@santcugat.cat 

 

Biblioteca de Mira-sol 

Marta Pessarrodona 

Plaça d’Ausiàs March, 2 

Telèfon 935 65 70 97 

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

Biblioteca Volpelleres 

Miquel Batllori 

Carrer de Pau Muñoz i 

Castanyer, 3, local 1 

Telèfon 93 565 70 77 

bibliotecamb@santcugat.cat 

US  VE DE GUST L’ACTIVITAT QUE US PROPOSEM? 

 
 
 

bibliomil.wordpress.com 
   
 
 
 
Biblioteques de Sant  
Cugat del Vallès 
 
 
 
 
Biblioteques Sant Cugat 
@bibliotequesstc 
 

 
 
 
 

Biblioteques Sant Cugat 

@bibliotequesstc  

 

 

El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 

 

Hola! 

Em dic Mar i m’agradaria parlar-vos del darrer 

llibre que m’he llegit. Una companya de la meva 

classe em va recomanar el còmic La Sociedad de 

los Dragones de Té i m’ha agradat molt. La 

protagonista de la història és la Greta. Un bon 

dia, la Greta es troba, en un dels carrers del seu 

poble, una criatura molt misteriosa, perduda i 

ferida. Arran d’aquesta troballa la Greta es posa 

a treballar en una botiga on fa nous amics que li 

ensenyen a tenir cura d’uns animals molt antics. 

Si us agraden les mascotes i les històries 

màgiques, no us podeu perdre aquest llibre. 

 

Mar, 12 anys 

La Sociedad de  

los Dragones de Té 

Katie O'Neill 

IC ONe 

El nom d’aquesta web ho diu tot. Es tracta d’una plataforma elaborada 

per estudiants d’Educació infantil de la Universitat Rovira i Virgili. Hi 

podreu trobar informació sobre la Covid, adaptada als infants, d’entre 2 

i 6 anys, així com un centenar d’activitats pensades per entretenir els 

més menuts al mateix temps que es dediquen a descobrir coses noves. 

També conté una bona colla de recursos gratuïts per afrontar de la 

millor manera una llarga permanència a casa.  

LA CANALLA ES QUEDA A CASA 

https://covid19infantilurv.wixsite.com/lacanallaesquedacasa 

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=sociedad+de+los+dragones+de+te&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=sociedad+de+los+dragones+de+te&searchscope=34&submit=Cercar
https://covid19infantilurv.wixsite.com/lacanallaesquedacasa

