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ACTIVITATS

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Volem oferir
un seguit d’activitats al voltant de les discapacitats per apropar aquesta realitat al públic.

Diferents: Conèixer el passat, entendre el present i assolir el futur
Dimecres 28 de novembre a les 18.30h
Projecció de Documental i cinefòrum
Diferents, pretén recuperar la memòria històrica de dos col·lectius oblidats: les
persones amb discapacitat intel·lectual i les persones amb problemes de salut
mental.
Amb la col·laboració de Grup Caliu
La noche también es blanca. Montse Baldrich
Dijous 29 de novembre a les 18.30h
Presentació de llibre
La Montse Baldrich ha escrit aquest llibre en clau de novel·la en el qual deixa
patent el valor de l’amistat i l’amor per poder superar les pitjors barreres de la
vida, entre elles, l’esquizofrènia.
Col·labora: Editorial Miret
Contes sensorials
Divendres 30 de novembre a les 18h
Espectacle infantil
Contes inclusius, adaptats i adreçats a infants a partir de 4 anys. Adequats per
a nens/es amb pluridiscapacitat
Amb l’Elisabeth Ulibarri

Discapacitats general
NOVETATS
- Aragall i Clavé, Francesc. De la ciutat sense barreres a la ciutat
per a tothom
- Jiménez Simón, Juan Ramón. Redes sociales y discapacidad
- Tesauro de la discapacidad. Observatorio Estatal de la Discapacidad
Discapacitats físiques
- 101 preguntas sobre fibrosis quística. Federación Española de Fibrosi Quística
- Rizo Soler, Mª Teresa. Els camins de l’Olivia: una experiencia de rehabilitació
integral infantil.
- Tecnologías aplicadas al proceso neurorrehabilitador: estrategias para valorar
su eficacia. Institut Guttmann
Malalties mentals i discapacitat intel·lectual
- Baron-Cohen, Simon. Empatía cero: nueva teoría de la crueldad
- Torrentallé i Rocaspana, Mercè. Esquizofrenia en primera persona
Discapacitats sensorials
- Capdevila, Marta. Sords profunds, però hi sentim i parlem
- Ferrerons, Ramon. Primer diccionari etimològic de la llengua de signes catalana
Esport i lleure
- Bueno Sequera, Francisco Javier. Manual de guiado de ciegos de
montaña: técnicas de uso de la barra direccional y propuestas de
formación para guías y montañeros ciegos.
- Deportistas sin adjetivos: el deporte adaptado a las personas con discapacidad
física. Consejo Superior de Deportes
- Ríos Hernández, Mercedes. Actividad física adaptada: el juego y los alumnos
con discapacidad.
- Sanz Rivas, David. Actividades físicas y deportes adaptados para personas con
discapacidad
Novel·la i pel·lícules
- Baldrich, Montse. La noche también es blanca
- Intocable. Una película escrita y dirigida por Éric Toledano & Oliver
Nakache

VOCABULARI

Jocs Paralímpics
Aquest esdeveniment esportiu internacional se celebra cada quatre anys, durant les
setmanes posteriors als Jocs Olímpics, sota els auspicis del Comitè Paralímpic
Internacional. Els participants són esportistes amb alguna discapacitat física o
sensorial.
Els primers Jocs Paralímpics d'estiu es van celebrar l'any 1960 a Roma (Itàlia), i els
primer Jocs Paralímpics d'hivern van ser l'any 1976 a Örnsköldsvik (Suècia). Hi
participen atletes amb discapacitat motora, amputacions, ceguesa i paràlisi
cerebral. Els que tenen deficiències mentals, en canvi, participen als Jocs Mundials
Special Olympics.
Els Jocs Paralímpics tenen com a precedent una competició esportiva organitzada
des de l'any 1948 a Anglaterra per Sir Ludwig Guttmann en la que participaven excombatents de la Segona Guerra Mundial que havien patit lesions a la columna
vertebral i que eren a l'Hospital Stoke Mandeville. Va ser el 1960, any en el que es
van celebrar els Jocs Olímpics de Roma, que es van organitzar els primers Jocs
Paralímpics, oberts a tots els esportistes amb discapacitats físiques, no només als
veterans de guerra. A partir de 1976, coincidint amb els primers Jocs Paralímpics
d'hivern, es van incloure altres tipus de discapacitats.
La participació ha anat creixent en cada edició de manera espectacular, des dels
400 atletes a Roma l'any 1960 fins als 4.200 esportistes de Londres d'aquest any.
Des de la celebració dels Jocs Olímpics d'estiu de 1988 a Seül (Corea del Sud), els
Jocs Paralímpics es fan a la mateixa ciutat on es realitzen els Jocs Olímpics.

+ INFORMACIÓ
paralimpicos.sportec.es/publicacion
Paralímpicos. Pàgina Oficial del Comité
Paralímpic Espanyol. Informació dels Jocs
Paralímpics, d'anys anteriors. Enllaç a
pàgines d'esportistes
www.feddf.es/
Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad

www.paralympic.org/
Sitio oficial del Comité Paralimpic
internacional
www.federacioacell.org/
ACELL. Federació Catalana d'Esports
per a disminuIts psíquics
www.esportadaptat.cat/cms/
Federació Catalana d’Esports de
Persones amb Discapacitat Física

Manifest de l'Organització Mundial de la Salut per commemorar el
3 de desembre del 2012
La commemoració del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, l'any 2012, es centra en la promoció de l'accessibilitat i
l'eliminació de tot tipus de barreres a la societat.
Les persones amb discapacitat sovint s'enfronten a barreres en la seva
participació en tots els aspectes de la societat. Les barreres poden
adoptar varietat de formes, incloent les relacionades amb el medi
ambient físic o les relacionades amb la informació i les comunicacions
(TIC), o les que resultin de la legislació o la política, o de les actituds
socials o discriminació. El resultat és que les persones amb discapacitat
no tenen una igualtat d'accés a la societat o serveis, inclosa l'educació,
l'ocupació, la salut, el transport, la participació política o la justícia.
L'evidència i l’experiència mostra que quan es retiren les barreres per
afavorir la seva inclusió i a les persones amb discapacitat se'ls permet
participar plenament en la vida social, augmenten els beneficis per a la
tota la comunitat. Les barreres que enfronten les persones amb
discapacitat són, per tant, un perjudici per a la societat en el seu conjunt,
i l'accessibilitat és necessària per aconseguir el progrés i el
desenvolupament per a tots.

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
HORARI
Dilluns, de 15 a 21h
Baldiri Aleu, 6-8
De dimarts a divendres de 9 a 21h
08830 Sant Boi de Llobregat
Dissabte, d'11 a 19h
Telèfon: 936 309 760
HORARI D'ESTIU (JULIOL I AGOST) I DE NADAL
Fax: 936 309 758
De dilluns a divendres de 14 a 21h
b.st.boillo.jrb@diba.cat
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener, Setmana
www.biblioteques-santboi.org
Santa de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua, 23 de
juny, i el 24 i 31 de desembre

