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BUTLLETÍ DEL CID
Centre d'Informació de la Discapacitat
NOVETATS A LA BIBLIOTECA. ACTIVITATS. INFORMACIÓ SOBRE LA
DISCAPACITAT
ACTIVITATS
No todo sobre el autismo. Amb Neus Carbonell

Dijous 3 d’abril a les 19h
Presentació de llibre
L’assaig No todo sobre el autismo, dels autors Neus
Carbonell i Iván Ruiz, ens explica les diferents categories
de
l’autisme i de les persones autistes. Experts
psicoanalistes, que pertanyen a l’Assocació Lacaniana del
Psicoanàlisis, treballen amb persones que pateixen la síndrome de
l’espectre autista i han publicat diferents treballs en revistes i altres
llibres. Amb la presència de l’autora Neus Carbonell. Presentació a càrrec
de Pilar Foz, logopeda i terapeuta del Cdiap de Sant Boi.

Estrenem blog del CID
Ja teniu disponible el blog del Centre
d'Informació de la Discapacitat (CID), un
nou canal de difusió on podeu trobar
informació relacionada amb la discapacitat:
notícies, activitats, recursos web, noves
adquisicions del fons del CID i tot allò que
pensem que us pugui interessar.
L'adreça web és: CID.bibliotequessantboi.org

Discapacitat intel∙lectual

NOVETATS

* Alcantud Marín, Francisco. Trastornos del espectro autista:
detección, diagnóstico e intervención temprana.
* Carbonell, Neus. No todo sobre el autismo
* Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Comprensión y
abordaje educativo y terapéutico TEA
* Garrigós, Aurora. Historia de un síndrome de asperger: mi
hijo no es como los demás
* Garrigós, Aurora. Pictogramas y pautas desarrolladas para
síndrome de asperger: manual práctico para familiares y
profesionales
* Grandin, Temple. El lenguaje de los animales: una
interpretación desde el autismo
* Larbán Vera, Juan. Vivir con el autismo, una experiencia
relacional: guía para cuidadores
* Martínez Martín, Mª Ángeles. Todo sobre el autismo: los
trastornos del Espectro del Autismo (TEA)
* Martos, Juan. El síndrome de Asperger: evaluación y tratamiento
* Ojea Rúa, Manuel. Autismo: entender, leer y hablar
* Teitelbaum, Philip. ¿Tiene autismo tu bebé? cómo detectar
las primeras señales de autismo en los niños
* Viloca Novellas, Llúcia. El niño autista: detección,
evolución y tratamiento
Generalitats
* La Ley de Dependencia: una visión a través del trabajador
social
* Esteve, Isidre. Imparable: pilota tu vida hacia donde tú
decidas
* Pirenne, M.V. Frère

L'Autisme i la Síndrome de Down al cinema

+ INFORMACIÓ

Diferents pel∙lícules han tingut persones amb Autisme i Síndrome de Down com a
protagonistes. Us oferim un llistat dels films més rellevants i que podreu trobar a la
Xarxa de Biblioteques Muncipals.
El guardián de la memoria. (2008) Dir. Mick Jackson. Amb: Dermot Mulroney,
Gretchen Mol, Emily Watson. La dona d’un metge té bessons, un d’ells amb la
Síndrome de Down. El seu marit decideix quedarse únicament amb el nadó sa.
León y olvido (2004) Dir. Xavier Bermúdez. Amb: Marta Larralde, Guillem
Jiménez, Gary Piquer. León i Olvido són germans bessons i orfes. León té la
Síndrome de Down i Olvido, que deixà els estudis per treballar, té una vida
sentimental agitada. La relació i els sentiments entre tots dos són forts i encontrats.
María y yo (2010). Dir. Félix Fernández de Castro. Amb: María Gallardo, Miguel
Gallardo, May Suárez. María Gallardo, una adolescent autista, viu amb la seva mare
a les Canàries. El seu pare Miguel Gallardo viu a Barcelona, i durant les vacances
porta a Maria a un complexe turístic del sur de Gran Canària. Durant un d’aquests
viatges es mostra com és la convivència amb una persona amb discapacitat.
Rain man (1988). Dir. Barry Levinson. Amb: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria
Golino. Charlie, un jove egoista que espera heretar una fortuna del seu difunt pare,
se n’assabenta que el beneficiari és el seu germà Raymond, un autista al qual no
coneix perquè ha viscut sempre reclòs en un centre especial.
Temple Grandin (2010). Dir. Mick Jackson. Amb: Claire Danes, Julia Ormond,
Catherine O'Hara. Biopic sobre Temple Grandin, una dona autista nascuda el 1947
que s’ha convertit en una de les científiques més brillants en els estudis del
comportament animal.
Yo, también (2009). Dir. Álvaro Pastor, Antonio Naharro. Amb: Lola Dueñas,
Pablo Pineda, Isabel García Lorca. Daniel, un jove de Sevilla de 34 anys, és el
primer jove d’Europa amb la Síndrome de Down que ha obtingut un títol
universitari. Comença la seva vida laboral a l’administració pública i allà coneix la
Laura, una companya de feina de la qual s’enamora.
Yo soy Sam (2001). Dir. Jessie Nelson. Amb: Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Laura
Dern. Sam és una persona amb discapacitat intel∙lectual que ha de lluitar per
conservar la custòdia de la seva filla, ja que l’estat considera que no està capacitat
per cuidarla.

ET POT INTERESSAR

Dia Mundial de la Síndrome de Down
El dia 21 de març es celebra el dia de conscienciació
sobre la Síndrome de Down sota el lema: "Salut i
Benestar  L'accés i la igualtat per a tothom"
"Totes les persones amb Síndrome de Down tenen el
dret a accedir a l'assistència sanitària quan sigui necessari en igualtat
de condicions que els altres, sense discriminació per la seva condició i
amb una avaluació adequada de les necessitats de salut específiques de
cada persona."
A Catalunya, el Departament de Salut de la Generalitat ha adjudicat la
Unitat d’Expertesa Clínica (UEC) en Síndrome de Down als hospitals
del Mar i de Sant Joan de Déu de Barcelona.

Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme
Assignat el 2 d'abril per l'Organització Mundial de la
Salut. Al voltant d'aquesta data nombroses organitzacions i entitats
realitzen activitats per prendre consciència. A la nostra biblioteca
realitzarem la presentació del llibre No todo sobre el autisme. Trobareu
més informació al blog del CID: CID.bibliotequessantboi.org
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Horari (setembre a juny)
Dilluns, de 15 a 21h
De dimarts a divendres de 9 a 21h
Dissabte, d'11 a 19h
Horari estiu (juliol i agost)
De dilluns a divendres de 14 a 21h
Tancada:
diumenges i festius, 5 de gener, Setmana Santa de Dijous
Sant a Dilluns de Pasqua,
i del 24 al 31 de desembre

