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Núm. 23, març

DIA MUNDIAL DE LA SÍNDROME DE DOWN
Com cada 21 de març al món se

organitza una campanya en xarxes

celebra el Dia Mundial de la

socials sota el lema

Síndrome de Down. La comunitat

#MyVoiceMyCommunity per explicar

internacional convida a escoltar les

com es pot afavorir les capacitats de

persones amb síndrome de Down i

les persones amb síndrome de Down,

encoratjar els governs a realitzar

quin suport necessiten i quins són els

polítiques inclusives que puguin

punts claus que han de treballar les

garantir la plena igualtat

polítiques locals i nacionals.

d’aquestes persones en tots els
aspectes de la societat.
En aquest sentit, les Nacions
Unides, a través de la WDSD

Com ja és habitual la WDSD invita a
sumar-s’hi a la campanya i portar el
dia 21 de març un mitjó de cada color
per fer visible la diferència.

(World Down Syndrome Day)

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

4 de març a les 12h
TITELLES
3 DIFERENTS 3 IGUALS
A càrrec de:
Fundació ECOM

24 de març a les 18 h
HORA DEL CONTE
LA COSECHA DEL ARCO IRIS
A càrrec de:
Associació Tots Som Santboians

BUTLLETÍ DEL CID

NOVETATS

GENERALITAT S
• Miranda

Erro, Javier. La

accesibilidad universal y su
gestión como elementos
imprescindibles para el
ejercicio de los derechos
fundamentales
• Moreno

etc. Enfermedades raras
• Sellés

Pons, M. Àngels,

etc. ¡LEEMOS!:
propuestas prácticas
para acercar la lectura a
todos

Pérez, José Luis, etc.

Aquestes dues obres intenten

Manual de derecho de la

trencar el tabú de les malalties

dependència

mentals i lluitar contra l’estigma.
• Posada

de la Paz, Manuel,

Cualquier cosa menos eso, dirigida
a professionals de teràpia, planteja

SALUT MENTAL

de forma pràctica pautes concretes
amb els pacients.

• Liaño

Liaño, Juan. Cualquier cosa menos eso

• Maraval,

Mental chat, narra l’experiència del

Amarú. Mental chat: esquizofrènia,

protagonista a la cerca de

ficción o realidad

respostes sobre l’esquizofrènia que
li van diagnosticar.

DISCA PACITAT FÍSICA I SENSORIAL

• Amadis:

2014. VII

• Fresnillo,

Mariano, etc.

Congreso de Accesibilidad a

Comunicar discapacidad en

los medios audivisuales

la red: invidente pero visible.

para persones con
discapacidad
• El

planeta de los caracoles:

al principio todo era
oscuridad y silencio.
Dirección Seung-Jun Yi

• Martí

Fábregas, Joan. Ictus:

tot el que has de saber per
enfrontar-t’hi

NÚM. 23,

MARÇ 2017

NOVETATS

RELATS I LECTURA FÀCIL
• Ambjornsen,
• Cervantes

Ingvar. El baile de los pajaritos

Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha.

Adaptación de Sofía Cantalapiedra
• Salvadó,
• Tots

Albert i Anna Tohà. El ball de la vida

tenim un costat bo o molt bo: el llibre de la Marató

INFANTS I JOVES DIFERENTS
• Alcantud

Marín, Francisco, etc.

• Línea

Sistema de detección precoz de

de meta. Un documental de
Paola García Costas

trastornos del desarrollo.
• Barnett,

• Mainardi,

Kristine. La chispa: un

Diogo. La caída:

memorias de un padre en 424

relato materno sobre educación,

pasos

genialidad y autismo.
• García-Dez,

• Monseny

Pablo i Mónica Deza.

¿Trastornos de conducta o

Panambi Reta: la cueva de las

conductas que trastornan?: los

mariposas
• Lasa

Bonifasi, Josep.

trastornos de conducta en los

Zulueta, Alberto.

niños y adolescentes

Adolescencia y salud mental: una

• Muldoon,

aproximación desde la relación

Kathleen M. Yes I Can!

Guia para niños con discapacidad

clínica.

LECTURA PER A INFANTS
• De

La Peña, Matt. Última

parada del carrer Market
• Grimm,

Jacob. La germana

del set corbs. Versió de M.
Carme Bernal i Carme Rubio
• Hernández

Palacios, Ester. El

cromosoma de Beatriz

• L’Elionor

i les oquetes del rei

Maó. Versió de M. Carme
Bernal i Carme Rubio
• La

filla del carboner.
Versió de M. Carme
Bernal i Carme Rubio

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Baldiri Aleu, 6-8

HORARI

Dilluns: de 15 a 21 h

08830 Sant Boi de Llobregat

De dimarts a divendres: de 9 a 21 h

Telèfon: 936 309 760

Dissabtes: d’11 a 19h

Fax: 936 309 758
Horari d’estiu

a.e: b.st.boillo.jrb@diba.cat

De dilluns a dijous: de 14 a 21h

www.CID.biblioteques-santboi.org

Divendres: de 9 a 15 h
Tancat
Diumenges i festius,
Setmana Santa de Dijous Sant a
Dilluns de Pasqua
Desembre de 24 al 31
Horari especial de matí de 9 a
15h
23 de juny i 5 de gener

D I A M U N D I A L D E L’ A U T I S M E
El 2 d’abril és el dia mundial

blau, el color simbòlic d’aquest

de la conscienciació de

trastorn.

l’autisme. Amb l’objectiu de
donar visibilitat a aquest
trastorn invisible, les entitats
i associacions fan una crida a
la societat per sumar-s’hi a la
campanya, fent un gest per
trencar les barreres que
encara existeixen i promoure
una societat inclusiva.
En aquest dia ja és tradició
que edificis emblemàtics de
tot el món s’hi il·luminin de

Les Nacions Unides han escollit
per aquest any el tema “Cap a
l’autonomia i l’autodeterminació”
tot posant l’accent en el dret a
la capacitat jurídica de les
persones amb autisme,
encaminat cap a una major
independència i la plena
inclusió en la societat.

