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Podeu consultar els números anteriors a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

 

Passen una nit d’infant després 

d’una campanya extenuant. 

Tenen l’agenda plena a vessar 

amb tot de compromisos inelu-

dibles. Viuen unes setmanes 

frenètiques, per no dir trepi-

dants, entre meetings, reunions 

i debats i el seu dia a dia es 

torna trepidant en contacte 

amb l’estol d’aliats, de simpatit-

zants i d’espònsors que els 

agombolen i els catapulten. 

Els candidats electorals han de 

mobilitzar el vot dels indeci-

sos i assegurar-se el 

recolzament dels 

seguidors. Els par-

len d’allò que vo-

len sentir, els adu-

len i els fan prome-

ses;  menteixen i no 

dubten a difamar el 

rival per desacreditar-lo 

i guanyar popularitat a qualse-

vol preu, per tal de sortir ben 

parats en els recomptes finals 

de les urnes.  

En campanya, qui mana és el 

comitè d’experts, un exèrcit 

format per entesos en màrque-

ting, analistes, caps de premsa, 

d’especialistes sectorials, o 

d’assessors d’imatge. Tots ells 

ajudaran el candidat electoral a 

projectar una aparença idíl·lica 

i prou convincent encara que 

no se la cregui ni ell mateix. 

Moltes obres s’han dedicat a 

disseccionar el personatge que 

es postula com a president d’u-

ELS CANDIDATS  

na nació amb una mirada crí-

tica. En ocasions, se’n fa un 

retrat indulgent, presentant-lo 

com un home íntegre, carre-

gat de principis idealistes i 

amb l’ambició de voler millo-

rar el món, fins que ensopega 

amb el costat més brut de la 

política i ha de fer front a traï-

cions i a agendes ocultes que 

contraresten la seva influèn-

cia a l’hora de prendre decisi-

ons.  

El vessant més humà dels 

candidats s’esvaeix 

darrere d’una imatge 

construïda artificio-

sament per la seva 

gent de confiança, 

per això mateix, un 

error, una feblesa o 

una relliscada poden 

costar-li el càrrec.  

Els candidats han de fer sacri-

ficis dolorosos, alguns dels 

quals són personals i afecten 

la seva vida privada. També 

es troben molt sols quan es-

tan envoltats de gent amb fal-

ta d’escrúpols, de demagogs, 

de cobdiciosos i d’arribistes 

que, com ells, aspiren a treure 

algun rèdit fent-se un lloc en 

el poder. I encara més, al dar-

rere sempre tenen el recolza-

ment d’una campanya milio-

nària per la qual cosa la pres-

sió pot acabar sent  insuporta-

ble. 

 

 

 

El candidato 
DVD Can 

Primary colors 
DVD Pri 

GÀNGSTERS, MAFIOSOS I MALFACTORS! 

Dos Passos, 
John 

El número U 

N Dos 

Houellebecq, 
Michel 

Submissió  

N Hou 

Mendoza, 
Eduardo 

Mauricio o las  

elecciones 
primarias 

N Men 

Moriel, En-
rique 

El candidato 
de Dios 

N Mor 

Moya, Elena 

La candidata 

N Moy 

Saramago, José 

Ensayo sobre  

la lucidez 

N Sar 

Los idus  
de marzo 
MM 441 Idu 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xcandidato&searchscope=34&SORT=DZ/Xcandidato&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=candidato/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xcandidato&searchscope=34&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xprimary+colors&searchscope=34&SORT=D/Xprimary+colors&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=primary+colors/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xprimary+colors&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/aDOS+PASSOS/ados+passos/1%2C1%2C11%2CB/frameset&FF=ados+passos+john+++++1896+++++1970&8%2C%2C11/indexsort=-
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat?/aHouellebecq%2C+Michel/ahouellebecq+michel/1%2C1%2C17%2CB/frameset&FF=ahouellebecq+michel&16%2C%2C17
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=mauricio+mendoza&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xsaramago+lucidez%26SORT%3DD
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=mauricio+mendoza&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xsaramago+lucidez%26SORT%3DD
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=mauricio+mendoza&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xsaramago+lucidez%26SORT%3DD
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=candidato+dios+moriel&searchscope=34&submit=Cercar
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=candidato+dios+moriel&searchscope=34&submit=Cercar
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=candidata+moya&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xbayly%2C+jaime%26SORT%3DAX
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat?/Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D/Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=saramago+lucidez/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat?/Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D/Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=saramago+lucidez/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xsaramago+lucidez&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D/Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=idus+de+marzo/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D/Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=idus+de+marzo/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xidus+de+marzo&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C


 

 

Jawetz, Melnick & 

Adelberg: 

microbiologia médica  
576.8 Jaw 

 

Pasteur 

Gosling, Peter J. 

92(Pas)Gos 

Historia de la medicina  

y humanidades médicas 

Sánchez González, 

Miguel Ángel 

61(09) San 

Virus 

Roossinck, Marilyn J. 

576.8 Roo 

L’esperança de vida dels éssers humans 

s’ha anat allargant al llarg dels segles 

gràcies a la vocació i l’esforç de molts in-

vestigadors que no han escatimat ni recur-

sos ni energies per trobar la manera de 

desarmar els nostres enemics micros-

còpics. 

La microbiologia, la bacteriologia o la virolo-

gia són disciplines el funcionament de les 

quals escapa encara ara a la majoria dels 

ciutadans. Malgrat aquest desconeixement, 

un exèrcit d’homes i de do-

nes es dediquen, per vocació 

i abnegadament, a identificar 

tota mena de microorganis-

mes danyins, a eixamplar la 

teoria microbacteriana i a as-

sentar els fonaments per 

desenvolupar medicaments 

que, en un futur no gaire 

llunyà, permetran salvar mol-

tes vides.  

A l’hora d’immunitzar la població i de fer 

front a les infeccions causants de greus ma-

lalties, va ser clau el treball realitzat per in-

vestigadors com Robert Koch (còlera), Wi-

lliam Foege (verola), Louis Pasteur i Mary 

Hunt (ràbia, penicilina), Joseph Lister 

(antisèptics), John Enders (xarampió), Ale-

xander Fleming (penicilina), Carlos Juan 

Finlay i Max Theiler (febre groga), Gaston 

Ramon, Emil Adolf von Behring i Kitasato 

Shibasaburō (diftèria), Jonas Salk 

(poliomelitis), Albert Calmette, Camille Gue-

rin i  Elizabeth Bugie  (tuberculosi), Tu You-

you (malària) o Maurice Hilleman (galteres, 

MICROBIOLOGIA 

hepatitis A , hepatitis B, varicel·la, menin-

gitis, neumònia), entre d’altres. 

Inhibir la propagació d’un virus o el creixe-

ment de bactèries pernicioses, a fi de sal-

var el màxim de vides possibles, ha estat 

durant dècades el principal ariet de molts 

científics que, molt sovint i anònimament, 

s’han dedicat en cos i ànima a investigar 

l’origen i la transmissió de moltes malal-

ties.  

Lluny de rebre el reconeixement de tot-

hom, lluny de percebre els 

ajuts per al desenvolupa-

ment de la seva tasca, 

lluny de ser entronitzats 

com uns vertaders herois, 

els seus noms, contrària-

ment, amb prou feines apa-

reixen en els plans do-

cents, la seva obra és 

apartada dels focus me-

diàtics de seguida  i les se-

ves proeses queden ben aviat sepultades 

a l’ombra d’altres fites, sovint més irrelle-

vants i més efímeres, que provenen d’al-

tres àmbits, com  per exemple de l’espor-

tiu, del musical, de la premsa del cor o del 

món de les xarxes.  

Per això, cada vegada que ens inoculin 

una dosi d’aquella vacuna que ens ha de 

protegir d’una malaltia, hauríem de parar-

nos a pensar una mica i donar alguna 

mostra d’agraïment a totes aquelles per-

sones que, un bon dia, van atrevir-se a 

plantar cara als nostres pitjors enemics 

invisibles. 

https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/dMicrobiologia+m%7bu00E8%7ddica/dmicrobiologia+medica/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dmicrobiologia+medica&1%2C%2C4
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/dMicrobiologia+m%7bu00E8%7ddica/dmicrobiologia+medica/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dmicrobiologia+medica&1%2C%2C4
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/dMicrobiologia+m%7bu00E8%7ddica/dmicrobiologia+medica/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dmicrobiologia+medica&1%2C%2C4
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xlouis+pasteur&searchscope=34&SORT=D/Xlouis+pasteur&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=louis+pasteur/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xlouis+pasteur&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX/X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(historia+medicina)/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX&5%2C5%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX/X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(historia+medicina)/1%2C8%2C8%2CB/frameset&FF=X(historia+medicina)&searchscope=34&SORT=AX&5%2C5%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/dBacteris/dbacteris/1%2C3%2C12%2CB/frameset&FF=dbacteris&9%2C%2C9


 

 

 

Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

 

 

 

 

        

 RACÓ  DE  POESIA 

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

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

APROPAR-SE 

A L’ALTRE 

Hatibi, Míriam  

Mírame a los ojos :  

no es tan difícil entendernos 

325.1 Hat 

Ileana Malancioiu és una figura de les lletres romaneses 

reconeguda internacionalment. La seva veu s’ha alçat en 

diverses ocasions per denunciar la degradació de les condi-

cions de vida a Romania sota el jou del comunisme, per la 

qual cosa la  seva obra ha estat censurada i prohibida 

druant dècades.  

Activista dissident, Ileana Malancioiu, de 80 anys, no ha 

claudicat i continua ferma com a representant d’una socie-

tat  que encara ara continua lluitant contra la dictadura .  

L’antologia que us presentem recull algunes de les etapes 

més significatives de la seva obra. 

 

Estimada doctora, 

Haig de buscar una cuidadora per al meu pare, que és dependent, i 
l’empresa que hem contractat ens enviarà una noia marroquina. No 
només és la primera vegada que li posarem algú perquè el cuidi sinó 
que, la veurà com una estranya perquè es tracta d’una noia que 
prové d’una cultura molt diferent de la nostra. Li agrairia moltíssim 
que m’aconsellés alguna lectura per ajudar-lo a fer el pas i aceptar la 
seva ajuda. 

Joana, 55 anys 

Benvolguda amiga, 

Efectivament, quan un es torna depenent, li vénen molts canvis a 
sobre que costa d’assimilar. No és fácil tampoc aceptar ajuda vingui 
de qui vingui. El llibre que us proposo és una invitació a apropar-se a 
l’altre, a mirar de retallar distàncies amb respecte  i a comprendre 
les persones d’una altra cultura passant per alt es-
tereotips i prejudicis.  

A C T I V I T A T S  

D E S T A C A D E S  

CANAL YOUTUBE 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

CANAL YOUTUBE 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

CANAL YOUTUBE 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
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HORA DEL CONTE EN LÍNIA 

Del 12 al 19 de desembre 

La pratina se’n va a la neu 

A càrrec de Cia. Bitxos 

+ 3 anys 

En el marc de la programació del Dia 

Internacional dels Drets Humans 

HORE DEL CONTE EN LÍNIA 

Del 19 al 20 de desembre 

Animàlia, contes ferotges i altres 

criatures 

A càrrec de  Sherezade 

+ 3 anys 

HORA DEL CONTE ESPECIAL 

NADAL EN LÍNIA 

Del 21 al 27 de desembre, 12H 

Giro Dari. Especial Gianni Rodari 

A càrrec de Teatre d’Aula 

+ 4 anys 

 

La vèrtebra 

Malancioiu, Ileana 

P836 Mal 

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
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D/Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=mirame+a+los+ojos/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D/Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=mirame+a+los+ojos/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xmirame+a+los+ojos&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=v%C3%A8rtebra&searchscope=34&submit=Cercar


 

 

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? 
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El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 

Hola! 

 

Resulta que l’altre dia el pare ens va portar un 
llibre de la biblioteca per a la meva germana i 
per a mi i a la nit ens el va llegir i ella i jo vam 
acabar rient molt. 

Anava d’un gos que es pensava que es deia NO 
perquè cada vegada que feia una cosa mala-
ment tothom a casa li cridava No! perquè no ho 
fes més.  

Pobret, a mi em va fer pena al principi perquè li 
passaven moltes coses dolentes i semblava que 
tothom el renyava molt. Però, al final, resulta 
que és un gos molt maco i  molt simpàtic i tot-
hom se l’acaba estimant molt. 
 

Altés, Marta 

No!  

I*Alt  

PUZZLEMANIA 

Enhorabona, puzzlemaníacs! 

Teniu ganes de posar a prova la vostra paciència, la vostra astúcia o la vos-

tra perícia? Doncs consulteu l’enllaç que us deixem a continuació. 

https://thejigsawpuzzles.com/ 

Només cal registrar-vos en aquest portal i arremangar-vos una mica abans 

de trencar-vos el cap jugant amb el vostre passatemps favorit. 

Hi ha reptes per totes les edats i, grans o petits, podreu passar una estona 

força entretinguda endreçant les peces de qualsevol trencaclosques, ja si-

gui en solitari o en bona companyia.  

Animeu-vos a provar-ho! Som-hi? 

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=ALT%C3%89S+NO&searchscope=34&submit=Cercar
https://thejigsawpuzzles.com/

