Núm. 10
DESEMBRE 2013

BUTLLETÍ DEL CID
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NOVETATS A LA BIBLIOTECA. ACTIVITATS. INFORMACIÓ SOBRE LA
DISCAPACITAT
ACTIVITATS
Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat
Un rei molt tossut
Dissabte 30 de novembre a les 12:00h
Conte i taller en llenguatge de signes.
Lloc: Plaça de Catalunya. Fira d'entitats
A càrrec de: El Cep i la Nansa  Ginjoler
El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat se celebra
anualment a tot el món el 3 de desembre per conscienciar i donar suport
a les polítiques d’inclusió i de desenvolupament de les persones amb
discapacitat dins la societat.
El tema del Dia Internacional d'aquest any és: " Trencar barreres, obrir
portes: per una societat inclusiva i per al desenvolupament de totes les
persones".
L'Assemblea General de les Nacions Unides va convocar la històrica
reunió, per primera vegada d'alt nivell, sobre Discapacitat i
Desenvolupament, i va adoptar un document final de referència que
promou el desenvolupament i que integra la discapacitat i orienta els
esforços per la creació d'una societat plenament inclusiva del 2015 en
endavant.

Generalitats

NOVETATS

* Casado, Demetrio. Afrontar la discapacidad, el envejecimiento y la dependencia
* Coderch, Joan. Psiquiatría dinàmica
* Espinosa Jorge, Juan... et al. Guía esencial de rehabilitación infantil
* Huete García, Agustín. Imagen social, opinión pública y discapacidad
* Jiménez Lara, Antonio. El estado actual de la accesibilidad de las
tecnologías de la información y la comunicacion (TIC)
* Rodríguez Cabrero, Gregorio. El sector de la discapacidad: realidad,
necesidades y retos futuros
Accessibilitat
* Accesibilidad universal al patrimonio cultural: fundamentos, criterios y
pautas
* Estrategia integral española de cultura para todos: Accesibilidad a la
cultura para las personas con discapacidad
* Mateos Hernández, Luis Alberto. Terapias artístico creativas
Educació especial
* Hernández Vàzquez, Francisco Javier. Inclusión en educación fisica: las claves del
éxito para la inclusión del alumnado con capacidades diferentes
Discapacitats físiques i sensorials
* Galián Paramio, Elena. Convivir con el daño cerebral adquirido
* León, Lidia. ¡Mucha guerra por dar!
Discapacitat intel∙lectual
* Grandin, Temple; Johnson Catherine. Interpretar a los animales: cómo
el autismo puede ayudar a comprender su comportamiento
* Latorre Morado, Gonzalo. SOS... mi hermano es síndrome de Down
Malalies mentals
* Llera, José Antonio. Rostros de la locura: Cervantes, Goya, Wiseman
* Mandel, Lisa. Psiquiátrico. 1. el frenopático. (còmic)
Novel∙les i lectura fàcil
* Galán, Ana; Enríquez, Manuel. Cierra los ojos y mírame
* Palacio, R.J, La lección de August (Wonder)
* Aventura en el hielo: la difícil lucha por llegar al Polo Sur
* Cuestión de tacto: las combinaciones de puntos de Louis Braille
* Pasión por la ópera: el romanticismo y la música de Giuseppe Verdi
* Tocando el cielo: Más allá de la cancha de baloncesto
DVD
* Las sesiones. Una pel∙lícula de Ben Lewin

A Sant Boi, ajudes de l'administració.

+ INFORMACIÓ

L’Ajuntament de Sant Boi destaca entre els seus objectius garantir la
perspectiva d’accessibilitat universal en totes les accions i les polítiques
municipals, per tal d’avançar cap a la plena igualtat d’oportunitats.
Aquest eix afecta de forma especial a les persones amb discapacitat.
Per això l’Ajuntament posa a l’abast dels ciutadans que ho necessitin
ajudes i recursos per fer efectiva aquesta igualtat.
Us relacionem alguns d’aquests recursos. Podreu trobar tota la
informació a la pàgina web de l’Ajuntament.
Servei d'orientació laboral per a persones amb discapacitat
• A les persones amb discapacitat del municipi ofereix:
Borsa de treball específica.
Ofertes d’inserció laboral en empreses ordinàries o en centres
especials de treball.
Orientació sobre aspectes laborals.
Cursos de formació ocupacional per reciclarse laboralment.
• A les empreses:
Informació sobre normativa d’integració laboral; beneficis,
subvencions i bonificacions, tipologia de contractes.
Plans individuals de suport a la integració
Targeta de permissibilitat d'aparcament
Aquesta targeta permet parar o estacionar el vehicle tant a prop com
sigui possible del punt d’accés o de destinació, sempre que no impedeixi
la circulació de vehicles o vianants, comptant si és necessari, amb el
suport de la persona que els condueixi. L’objectiu és facilitar la
circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les
persones amb discapacitat.
Reserva d'estacionament per a persones amb discapacitat
És el document acreditatiu que dóna dret a les persones amb
discapacitat que tenen mobilitat reduïda a tenir un espai reservat a la via
pública per estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del
seu domicili, lloc de treball o estudi.
Tallers per a l'autonomia personal
Tallers adreçats a les persones amb discapacitat intel•lectual, en la que
es treballen diferents temàtiques que tinguin a veure amb aspectes de la
vida quotidiana i de la integració social i comunitària de les persones
amb discapacitat.
Més informació: www.santboi.cat
www.tinclous.cat

ET POT INTERESSAR
Solidaritat amb les malalties discapacitants
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Club
Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi
convoquen el 8è Cros Solidari per la Salut
Mental el diumenge 15 de desembre a les 10h.
El Parc de la Muntanyeta acollirà aquesta prova
esportiva i solidària on hi haurà curses de diverses modalitats per un total
de més de 1.000 corredors i corredores.
La recaptació del Cros Solidari per la Salut Mental es destinarà a l'Obra
Social de Sant Joan de Déu per a la recerca en malalties mentals.
www.pssjd.org/caes/Paginas/default.aspx

L’edició 2013 de La Marató de TV3 es farà diumenge 15 de desembre i
estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives.
L'any 1992 es va realitzar la primera Marató televisiva per a recaptar diners
per la investigació de malalties. Des de llavors diverses edicions han estat
dedicades a malalties discapacitants.
1993 Síndrome de Down
1996 Malalties neurològiques
2000 Malalties mentals
2005 Alzheimer i altres malalties del cervell
2008 Malalties mentals greus
2009 Malalties minoritàries
2010 Lesions medul∙lars i cerebrals adquirides
www.tv3.cat/marato/malalties

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Horari (setembre a juny)
Baldiri Aleu, 68
Dilluns, de 15 a 21h
08830 Sant Boi de Llobregat
De dimarts a divendres de 9 a 21h
Telèfon: 936 309 760
Dissabte, d'11 a 19h
Fax: 936 309 758
Horari estiu (juliol i agost)
b.st.boillo.jrb@diba.cat
De dilluns a divendres de 14 a 21h
www.bibliotequessantboi.org
Tancada:
www.culturasantboi.cat
diumenges i festius, 5 de gener, Setmana Santa de
Dijous Sant a Dilluns de Pasqua,
i del 24 al 31 de desembre

