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Dansa i jocs per a nens i nenes molt
moguts

ACTIVITATS

Dijous 4 de juliol a les 18:30h
Taller familiar gratuit.
En aquest taller us donarem unes petites
pautes per poder calmar els nens i nenes
molt moguts, hagin estat o no diagnosticats
per TDAH. Segur que ens ho passarem bé.
A partir de 4 anys acompanyats d'un adult.
Cal portar roba còmoda i matalàs pel terra.
Inscripció prèvia.. A càrrec de Silvina
Gimpelewicz, especialista en Dansa teràpia.

Anna
Vives,
tipografia.

creadora

d'una

Finalista a Catalana de l'Any 2012
Anna Vives, una jove barcelonina de
27 anys i amb síndrome de Down, ha dissenyat una
tipografia digitalitzada que ha triomfat durant el 2012
sota el lema 'Sumant capacitats'.
El seu entorn ho celebra ja que: “La nominació a Català de
l'Any implica representar entitats i famílies que lluiten
dia a dia. Que s'hagi reconegut l'Anna com algú capaç de
fer coses importants és un triomf que compartim amb les
persones i amb les seves capacitats”

Novel∙la, novel∙la juvenil i biografia

NOVETATS

Bertran, Xavier. Elieta
Dicks, Matthew. Memòries d’un amic imaginari
Ervas, Fulvio. Si te abrazo, no tengas miedo
Esteve, Isidre. No t’aturis mai
Contes fins a 6 anys
Carrier, Isabelle. El cazo de Lorenzo
Lienas, Gemma i Àfrica Fanlo. Música a la panxa
Sánchez Vallina, Ángela y Blanca BK. El misterio de Júlia
Contes de 7 a 10 anys
Bayé, Enric i Mercè Arànega. Sis punts a part
Cadier, Florence i S. Girel. Qui és la Núria?
Casalderry, Fina y Manuel Uhía. Alas de mosca para Ángel
Hernández, Pau Joan. Joana i els sis vinticinc
Marinbert, JeanJacques y S. Delacroix. Las alas de Diego
Mataix, Lucila y Javier Zabala. El calcetín del revés
Torras, Meri i Mikel Valverde. La meva gernana Aixa
Viza, Montserrat y Rosa Sanz. Si això és una escola, jo
sóc un tigre
Contes d'11 a 13 anys
Molina, Alícia i Mercè López. El cristal con que se mira
Contes en llenguatge de signes i dvd amb el conte adaptat al
llenguatge de signes
Capdet, Víctor, Susana Peix y Lorena Torres. El secreto de la luna
Darabuc i Juanolo. La bruixa lletjards
Larreula, Enric i Eva Sans. El fabricante de humo

Persones amb discapacitat a la televisió

+ INFORMACIÓ

Els mitjans de comunicació comencen a publicar notícies referents
a les persones amb discapacitat sense condescendències.
Des de la notícia de l’Anna Vives com a candidata a catalana de
l’any fins a espais dels anomenat reality shows, tenim un ventall
de programes, anuncis i sèries de televisió, on es mostra a
persones amb discapacitat en un entorn habitual i normalitzat amb
l’objectiu d’augmentar la sensibilització per obtenir la plena
integració d’aquestes persones. Aquí teniu una mostra d'alguns
que té a persones amb discapacitats de protagonistes
www.rtve.es/television/conunasonrisa/
Con una sonrisa. Programa on es mostra la gradual inserció
laboral de joves amb diferents graus de discapacitat intel∙lectual.
Emissió: divendres a 23:15h, per la TV2
www.tv3.cat/polseresvermelles
Polseres vermelles. Sèrie de gran èxit emesa per TV3 on els
protagonistes són joves que comparteixen la vida en un hospital a
causa de les seves malalties, alguns amb discapacitat.
www.rtve.es/alacarta/videos/nosotrostambien/
Programa emès fa un temps per TV2 en el qual es tractaven
aspectes sensibles al col∙lectiu de persones amb discapacitat,
com ara el treball, l’oci i la vida privada amb l’objectiu de mostrar i
explicar les aportacions de les persones amb discapacitat a la
societat.
www.discapacidad.tv/
És el primer mitjà de comunicació en temps real e interactiu
dedicat a tot el col∙lectiu de persones amb discapacitat

VOCABULARI

Tipografia Anna Vives

Anna (versió beta) és una tipografia en format digital
dissenyada per Anna Vives. L'Anna és una noia amb la
síndrome de Down que ha dedicat l'any 2012 a acostarse al món de la lletra, treballant la lectura i
l'escriptura. A través de l'observació de l'entorn i la
investigació de diferentes publicacions impreses s'ha
acostat a les diferents formes que poden adoptar les
lletres. La intenció original de la tipografia és imitar
els traços de l'escriptura de l'Anna, una grafia molt
particular ja que mescla caràcters en majúscula i
minúscula indistintament. En ser una tipografia de
lletra lligada és molt adequada per utilitzar en textos
curts o de caràcter informal. La tipografia Anna està
composada per 126 caràcters corresponents a l'alfabet
llatí, signes de puntuació, accents i alguns caràcters
especials.
http://www.annavives.net/
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HORARI
Dilluns, de 15 a 21h
dimarts a divendres de 9 a 21h
Dissabte, d'11 a 19h

Horari d'estiu (juliol i agost)
dilluns a divendres de 14 a 21h
diumenges i festius, 5 de gener,
Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqua,
i del 24 al 31 de desembre

