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DESTACAT

L’art brut, és el terme emprat per Jean
Dubuffet el 1945 per referir-se a l’art creat per
persones de fora dels àmbits artístics i
acadèmics. Dubuffet afirmava que tots duem un
potencial creatiu que les normes socials
anul·len. Així s’observa en les creacions de
persones que viuen al marge de la societat com
interns d’hospitals psiquiàtrics, presoners,
persones amb problemes d’adaptació, etc. i
també entre els autodidactes, ancians, nens...
Dubufett començà a reunir una col·lecció d’obres d’aquest tipus i
a divulgar-les en exposicions. L’art brut, marginal o outsider ha
influït en artistes com ara Paul Klee, Kandinsky, Miró o Tàpies,
entre altres.
Més informació a
CID.bibliotequesCID.biblioteques-santboi.org
García, Graciela. Arte outsider: la pulsión creativa

al desnudo.
L’art com a teràpia, i un recorregut pels processos
creatius d’artistes al marge dels circuits habituals.

Generalitats

NOVETATS

• García-Moya, Ruth. Atención de enfermería al anciano

discapacitado : valoración e intervención integral de la dependencia
en la persona mayor
• Garrido Landívar, Jesús. Programación de
actividades para educación especial
• Guía esencial de psicogeriatria. Manuel Sánchez
Pérez (coord.)
• L’olivera: terra i gent (DVD)
• Personas con discapacidad : Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
• Poza Esperón, Blanca; Ramírez Pérez. Carmen. Mi cuerpo, la
cárcel. Mi alma, la libertad
Discapacitat intel·lectual
intel lectual
• Diversidad(es): discapacidad, altas capacidades
intelectuales y trastornos del espectro autista. Asun
Pié Balaguer (coord.)
• Grandin, Temple. El cerebro autista: el poder de una

mente distinta
• Laloux, Éléonore. Tengo Síndrome de Down.. ¿y qué?
• Merino Martínez, María. Todo sobre el asperger: guía de

comprensión para profesionales, familiares y afectados
• Paula, Isabel. La ansiedad en el autismo:

comprenderla y tratarla
Esport i lleure
• 565 juegos y tareas de iniciación deportiva adaptada a
las personas con discapacidad. Mercedes Ríos
Hernández (coord.)

• Perales, Teresa. La fuerza de un sueño: entrena tus

emociones para superar los límites
• Stix, Daniel. Con ruedas y a lo loco: si te caes siete
veces, levántate ocho
Biografia, Còmics, Novel·la,
Novel la, Relats personals
• Dillon, Glyn. El Nao de Brown
• Font, Jorge. Ensanchar la vida: la fortaleza de la

fragilidad
• Gallardo, Miguel. María cumple 20 años
• Hoyo Pérez, Rosa del. Mente, encuéntrame: dos

meses y medio en la vida de una autista
• Keller, Helen. La historia de mi vida
• Lienas, Gemma. El rastre brillant del cargol
• Mandel, Lisa. Psicquiátrico 2. Crazy seventies
• Picas, Ignacia. Ser feliz es gratis
• Rattaro, Sara. El amor imperfecto
• Sanz, Arnau. Albert contra Albert
Llibres infantils
• Benyh, Krusttyh. El diari d’en Leo
• Garcia Galcerán, Anna. L’Ona i el seu aniversari
• Kralijc, Helena. Tengo Síndrome de Down
• Soler, Miquel Albert. Els sis clauets màgics

Us recordem que teniu més informació en el blog del
CID:
CID.bibliotequesCID.biblioteques-santboi.org

ET POT INTERESSAR
ART TERAPIA

L’artteràpia utilitza els elements d’art com a teràpia per a
recuperar i rehabilitar persones que pateixen dificultats físiques o
mentals. Mitjançant l’art l’individu s’expressa a través de la plàstica,
l’escriptura, la música o l’expressió corporal.

Asociación Grupo Teatro Imagina
Imagina és més que un grup de Teatre de Sant Boi. Imagina és una
proposta creativa, començada el 1998, a l’àmbit de la rehabilitació
psicosocial en salut mental. Avui dia és un grup consolidat que
treballa en la representació d’obres de teatre, de mitjà i petit
format, en contacontes, obres d’improvisació i d’imaginació.
“Els nens entremaliats”, “El gall dormilega”, “Les sabatilles
grogues”, “Improvisant”, són algunes de les propostes que el grup
ha creat.
El grup té el suport de diferents entitats com l’Ajuntament de Sant
Boi, i l’Hospital Benito Menni, i és membre de “Salut Mental
Hospitalet” i la “Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a
Persona”.
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HORARI

Tancat

• Dilluns, de 15 a 21h

• Diumenges i festius

• De dimarts a divendres, de 9 a 21h

• Setmana Santa de Dijous Sant a
Dilluns de Pasqua

• Dissabtes, d'11 a 19h
Horari d'estiu

• Desembre del 24 al 31

•De dilluns a dijous, de 14 a 21h

Horari especial de matí de 9 a
16h

•Divendres, de 9 a 16h

23 de juny i 5 de gener

