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21 de març Dia Mundial de la Síndrome de Down

ACTIVITATS

El desembre del 2011 l’Assemblea General de l’ONU va designar el 21
de març com a Dia Mundial de la Síndrome de Down.
El 2012 es va celebrar per primer cop oficialment. Aquesta fita vol
reivindicar els drets de les persones amb la síndrome de Down i ferles
partíceps de la societat de la qual formen part, en les mateixes
condicions que tothom.
Presentació del llibre Escritofrénico: un tratado sobre la curación de
la psicosis. Raul Velasco
18 d'abril a les 19h
Marcos és un jove convençut de ser creador d’obres d’art
reconegudes. Això fa que es comporti de forma estranya i
diagnosticat d’esquizofrènia paranoide. A la sortida del
psiquiàtric, Marcos trava amistat amb un vell psicoanalista
jubilat. Miret Editorial.
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és

Cluster de Salut Mental de Catalunya
El passat 16 de gener es va constituir el Clúster de Salut Mental de
Catalunya a Sant Boi de Llobregat.
La raó de ser del Clúster de Salut Mental de Catalunya és oferir a les
persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies un espai
on convergeixin la investigació, l’ensenyament i el guariment d’aquestes
patologies.
(continúa a la contraportada)

Discapacitat

NOVETATS

 CIFIA. Clasificación Internacional del Funcionamiento
de la Discapacidad y de la Salud. Versión para la Infancia y
Adolescencia
 Coll Carreño, Mª Luisa. Atenció sanitària: CFMG Atenció a
persones en situació de dependència
Discapacitat intelectual
 La conquista de la dignidad. X Jornadas Internacionales sobre el
Síndrome de Down
 Me voy a casa: X Aniversario del servicio de apoyo a la
vida independiente: Recopilación de las ponencias.
 Garvía Peñuelas, Beatriz. Síndrome de Down: relaciones
afectivas y sexualidad
 Lang, Noel y Rodrigo García. Downtown
Educació
Alberti, Margarita. Alumnado con discapacidad visual
 Álvarez Pérez, Pedro R. Tutoría universitaria inclusiva:
guía de buenas prácticas para la orientación de
estudiantes con necesidades educativas especiales
 Calderón Almendros, Ignacio. Educación, handicap e inclusión
 Guerra Álvarez, Antonio. Familia, escuela y limitacions en la
movilidad: líneas de investigación y estudios de casos
 Monastra, Vincent J. TDAH: Educar al niño hiperactivo: lo
que la medicina no puede enseñarle
 Peñas, Esther. Los estudiantes cuentan. Centro de
Atención a Universitarios con Discapacidad

VOCABULARI

Què és la Síndrome de Down

La síndrome de Down (SD) o Trisomia 21 és un conjunt de símptomes i
signes diversos que es manifesten en el desenvolupament global de la
persona des de la seva concepció, a causa de l'excés de material
genètic del cromosoma 21.
Alguns d'aquests símptomes i signes es presenten en tots els casos;
d'altres, al contrari, poden estar presents o no.
Els trets comuns de les persones amb la síndrome de Down són:
* Algunes característiques físiques particulars, com, per exemple,
inclinació dels ulls, coll curt, cabells fins i llisos, etc...
* Hipotonia muscular generalitzada
* Discapacitat intel∙lectual
* Creixement retardat i envelliment prematur.
Fundació Catalana Síndrome de Down

+ INFORMACIÓ
www.fcsd.org/ca/
Fundació Catalana de la Síndrome
de Down

www.sindromedown.net/
index.php
Fundación Down España
www.mihijodown.com/
Mi hijo con síndrome de down.
Projecto de Down España

www.sindromedown.cat/
Down Catalunya. Coordinadora
síndrome de down catalunya
www.fundaciontalita.org/
FundaciónTalita
www.worlddownsyndromeday.org
World Down Syndrome Day

Cluster de salut mental Sant Boi (ve de la primera pàgina)
Extracte d'entrevista al Sr. Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi, recollida en
El Far.
"Sant Boi vol deixar de ser “el poble dels bojos” per esdevenir “la ciutat de
la salut mental”. Aquest mes de gener hem fet un pas fonamental per
aquest camí: la constitució del Clúster de Salut Mental de Catalunya. 22
socis fundadors institucions, universitats i empreses han signat l’acta de
constitució d’aquest organisme, que permetrà aprofitar les respectives
dinàmiques de treball i les mútues relacions per fer avenços en l’assistència
a la salut mental, la formació i la recerca.
La posada en marxa del Clúster de Salut Mental de Catalunya em sembla
una molt bona notícia per a Sant Boi, el Baix Llobregat i Catalunya,
especialment en un moment de dificultats econòmiques com el que vivim.
Aquest nou organisme ha de constituir un punt de trobada per estimular
l’activitat econòmica de l’entorn, promoure la innovació i generar llocs de
treball. Només a tall d’exemple, més de 60 persones han començat
aquesta setmana un curs universitari d’expert en salut mental d’infants i
adolescents, organitzat per la UNED a Sant Boi i a Vitòria."
http://elfar.cat/not/2464/la_salut_mental_com_a_oportunitat
http://www.salutmental.org/

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
HORARI
Dilluns, de 15 a 21h
Baldiri Aleu, 68
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.bibliotequessantboi.org
Santa de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua, 23 de
juny, i el 24 i 31 de desembre

