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Espai Pompeu Fabraa

Coneixeu l’Espai Fabra de
l’Institut d’Estudis Catalans?
Sabíeu que podeu consultar
les fitxes de treball originals
manuscrites de Pompeu
Fabra?a
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«Cal no abandonar mai
ni la tasca ni l’esperança»
Pompeu Fabra
Setmana d’Estudis Catalans
Prada, 13 d’abril de 1947

o Consultes i llibres
Llibre d’edifici
Conjunt de documents relatius a una obra
executada, que inclou la llista identificativa
dels agents que han intervingut en el procés
d’edificació i les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici.
Llibre d’honor
Llibre que es guarda com a record on les
persones que visiten una organització, generalment amb motiu d’un acte o un esdeveniment especial, escriuen el seu nom i
anoten comentaris.
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Llibre de derrota
Llibre que hi ha a la cambra de derrota d’un
vaixell en el qual cada oficial apunta totes
les incidències quan ha acabat la guàrdia.
Llibre de piades
Registre que sol haver-hi als refugis o en
algun establiment públic pròxim a les zones
d’escalada, en el qual els escaladors anoten
ressenyes i comentaris sobre les vies fetes.
Llibre blanc
Recull d’informació global relativa a una matèria, publicat per una institució o un govern.

Llibre o quadern de ruta
Document d’ús personal d’un participant en
un raid en què els organitzadors fan constar
indicacions respecte al tipus de terreny, les
distàncies, els horaris de pas i les poblacions
per on passa l’itinerari.
Llibre d’hores
Breviari o devocionari.
Llibre de telefonemes
Quadern en què un policia deixa constància
de les trucades telefòniques més importants que s’han emès i s’han rebut en una
dependència policial.
Llibre major, llibre gran o llibre mestre
Llibre principal on es registren, en fulls individuals, els comptes del balanç de situació
i el compte de resultats d’una societat, de
manera que sempre apareix actualitzat el
saldo de cada compte.
Llibre oficial de comisos
Llibre oficial obligatori en els escorxadors
on queden reflectides les dades respecte
als comisos que s’hi han produït com a
conseqüència de dictàmens posteriors a
una inspecció veterinària.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir gata maula. La solució correcta era la
3. Persona que afecta aires d’innocència.
La guanyadora ha estat la Rosa Galí Tella,
auxiliar administrativa de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès.
Ara preguntem què vol dir patracol?
1. Cop de mà al cap.
2. Llibre, lligall, molt voluminós.
3. Conjunt de regles que cal observar en
les cerimònies i en les relacions oficials.
4. Alcohol molt volàtil i inflamable, usat
com a dissolvent i com a anestèsic.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Els noms de lloc
i de persona de Mollet del Vallès d’Enric
Garcia-Pey (CEM) i una bossa de cotó,
amb nanses, estampada al Taller Alborada.

Llibre de quaranta-vuit fulls o llibre de
les quaranta hores
Joc de cartes.

Anopistògraf
Llibre que té els fulls impresos per una sola
cara.
Cató
Primer llibre de lectura.
Enquiridió
Llibre manual. Un enquiridió de textos litúrgics.
Escativana
Petita tira de paper o de teixit que porten
les làmines fora de text per enganxar-les
a la part corresponent del llom d’un llibre.
Incunable
Imprès abans de l’any 1500. Edició incunable.
Bibliotràiler o tráiler de llibre
Vídeo promocional d’un llibre.

Els Plecs del Llibre
Matadepera. Vallès Occidental.

A Webs
Coneixeu l’herba de Sant Jordi? Sabíeu que hi ha roses de la terra, roses
del mar o roses de muntanya? Trobareu
aquesta informació i molta més al diccionari en línia Noms de plantes. Corpus
de fitonínimia catalanaa.
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