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Centre d’Interès de la Discapacitat

Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació
sobre la discapacitat

HORARI

Entre dos mundos: más allá de los
trastornos mentales

Dilluns, de 15 a 21h

Dimecres 13 de juny a les 19 h

De dimarts a divendres, de 9 a 21h

Presentació de llibre i trobada amb l’autora

Dissabtes, d’11 a 19h

La May González conviu amb la seva malaltia,
el trastorn bipolar. En aquest llibre ens
explica, en primera persona, la seva lluita per
superar la malaltia, dia rere dia.

HORARI D’ESTIU I DE NADAL
De dilluns a divendres, de 14 a 21h
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener,
Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqüa, el 23 de juny, i el 24 i 31 de
desembre

Activitats

Amb la col·laboració de Miret Editorial
Sant Boi municipi accessible
El 30 de maig es presenta a la ciutadania les actuacions que
s’han realitzat a Sant Boi els darrers anys en matèria
d’accessibilitat, en el marc del Conveni amb l’IMSERSO i la
Fundació ONCE; l’objectiu principal d’aquestes intervencions no
és altre que aconseguir una ciutat més justa, inclusiva i
cohesionada.
AQUEST ESTIU LECTURES EN LLETRA GRAN
Les novel·les amb l’identificació GN són edicions
especials amb una mida de lletra més gran per
facilitar la lectura a persones amb dificultats
visuals i a la gent gran.

Psicologia, discapacitats, malalties mentals
• Gil García, Estrella. Maternitat adaptada

Novetats

Pel·lícules
Pel lícules DVD
• Temple Grandin. Directed by Mick Jackson

• González Marqués, May. Entre dos mundos, más allá de los

Literatura
• Cuando sueño: 17 poetas con discapacidad intelectual
• Julliand, Anne-Dauphine. Llenaré tus días de vida
• Princesa Inca. La mujer-precipicio
Novel·la
Novel la en lletra gran
• Barril, Joan. Tot els ports es diuen Helena
• Boyne, John. El noi del pijama de ratlles
• Calders, Pere. Invasió subtil i altres contes

Què és el trastorn bipolar?

Vocabulari

És un trastorn de l’estat d’ànim que té la particularitat de
presentar diferents cicles, que poder ser de gran tristesa i
postració o, pel contrari, d’eufòria i exaltació, amb idees de
grandesa, gran energia, activitat i alteracions conductuals
(mania)´.
Aquests cicles poden durar setmanes o mesos i presentar-se
fins i tot diversos cops a l’any. Existeixen diferents tipus de
trastorn bipolar, en funció de les característiques d’aquests
episodis, la seva alternança i freqüència de presentació.
La ciclotímia és una forma més lleu de presentació i més
sostinguda, amb contínues oscil·lacions entre la tristesa i
l’eufòria més moderades.

• Leon, Donna. Justícia uniforme

Es considera una malaltia per a la que existeix una predisposició
genètica, malgrat que factors estressants vitals poden precipitar
un episodi de depressió o de mania.

• Lianhua: cuentos de mujeres chinas

©En un minut: informació sobre el trastorn bipolar

• Cuentos legendarios de la antigua China

• Moncada, Jesús. El cafè de la granota
• Murakami, Haruki. After dark

http://bipolars.org/

• Pedrolo, Manuel de. Joc brut

Associació de Bipolars de Catalunya

• Punset, Eduard. El viatge a la felicitat

www.forumclinic.org/trastorno_bipolar

• Salinger, J. D. El vigilant en el camp de sègol

Forum clínico. Pprograma interactivo para pacientes

• Uhlman, Fred. L’amic retrobat

www.actad.org/actad_cat/trastorno_bipolar_cat.php

+ Informació

Associació Catalana per al Tractament de l’Ansietat i la Depressió
Audiollibres

www.bipolarweb.com/quees.htm

• Rosales, Luis. La casa encedida

Fundación mundo bipolar

• Rosales, Luis. Antología personal

www.aen.es/

• Verne, Jules. El faro del fin del mundo

Asociación Española de Neuropsiquiatria Profesionales de Salud
Mental

http://www.hospitalbenitomenni.org/

trastornos mentales
• Mañas, Carlos. Mi cabeza me hace trampas
• Newby, Robert F. Niños con dificultades

