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Butlletí del CID
Centre d’Informació de la Discapacitat
Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació sobre
la discapacitat
Activitats a Sant Boi de Llobregat amb motiu del
Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat

DESTACAT

• 20 de novembre a les 18h. L’elefant Mainú i l’amistat. Conte i

taller en llengua de signes. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer.
• 28 de novembre de 10 a 14h. Fira d’entitats.
d’entitats Torna la Fira

d’entitats de persones amb discapacitats de Sant Boi on podeu
trobar mostra i venda de treballs manuals, tallers i jocs per a
infants, contes, ball en cadira de rodes i més per a que tothom
gaudi d’aquest dia. Lloc: Plaça
Catalunya.
• 2 de desembre a les 18:30h. Plans de

futur,
futur de Màrius Serra. Tertúlia literària
sobre la novel·la que explica la vida de
Ferran Sunyer un matemàtic català amb greu discapacitat que
assolí prestigi internacional. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer
• 4 de desembre a les 18h. El milagro de Anna Sullivan.
Sullivan Projecció

del clàssic d’Arthur Penn sobre la vida
d’Helen Keller, sord-cega de naixement.
Organitza Associació Equilibri. Lloc: Cal
Ninyo.

☺ Els títols amb aquest símbol estan recollits a la guia “El calaix de la diversitat”

Contes infantils i contes en llengua de signes

NOVETATS

☺ Arredondo, Patricia. Apropa’t
☺ Balada, Montserrat. L’elefant Mainú i l’amistat
• Darabuc. La bruja horripilarda
• Merino Martínez, María. Luis el maquinista
• Sans, Eva. Un saxo al bosc

☺ Solís, Pedro. Cuerdas
• Ubach, Mercè. L’Hug el poruc

La col·lecció de contes “El Ginjoler” de l’editorial
El Cep i la Nansa, ofereixen una adaptació del
conte en signes i inclou un DVD amb el conte en
llengua de signes catalana.

Llibres de lectura fàcil
• Com gestionar la teva llar. Catalina Ramon i Pep Ruf
• Cuida tu bienestar físico y emocionals. Equipo de

Andi Down Sabadell
• Morpugo, Michael. Cavall de guerra
• Rodríguez Gairí, Sique. Educats per guanyar
• Salvador, Eugènia. Catalunya 1714: una història de

guerra i traicions.
Els materials de Lectura Fàcil (LF) són llibres,
documents, pàgines web, etc. elaborats amb
especial cura perquè les persones amb
dificultats lectores els puguin llegir i entendre.

Novel·la
Novel la i Novel·la
Novel la juvenil
☺Bauer, Belinda. Morir no es tan fácil
☺Draper, Sharon M. Fora de mi
☺Filer, Nathan. La luna no está
☺Gómez Cerdà, Alfredo. Dímelo con los ojos
☺Haddon, Mark. El curiós incident del gos a mitjanit
☺Lange, Erin. Cuando irrumpe lo extraordinario
☺Oé, Kenzaburo. Un amor especial
☺Salmeron, Rafael. La cometa de Noah
☺Sierra i Fabra, Jordi. Los ojos del alma
☺Vancells, Ricard. La vida loca
Èxit sense precedents, milions de vendes a tots els
països, desenes de reedicions, avalen la novel·la El
curiós incident del gos a mitjanit, una de les primeres
novel·les amb un protagonista amb autisme que s’ha
convertit en tot un best-seller, i que ha facilitat
l’expansió a la creació i difusió d’obres de ficció amb
protagonistes amb discapacitat.
Cinema

☺ A cielo abierto. Un documental de Marina Otero
• Anochece en la India. Una película de Chema

Rodríguez

☺ Cuerdas. Un cortometraje de Pedro Solís García
• El Solista. Dirigida por Joe Wright

Un curt que ha arribat al cor de tothom, amb una
gran sensibilitat fora de dubte. A més del merescut
premi Goya, Cuerdas no para d’acumular premis i
reconeixements internacionals.

ET POT INTERESSAR
El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Com cada any s’aprofita aquesta data per recordar que
encara queda molt camí per fer per la veritable inclusió de les
persones amb capacitats diferents.

El calaix de la diversitat: recursos per a infants i joves amb
discapacitat. Materials disponibles a les biblioteques públiques
de Catalunya.
El Servei de Biblioteques de la Generalitat edita
la guia “El calaix de la diversitat” una selecció
acurada dels recursos publicats en els últims
tres anys. Aquí hom pot trobar llibres adaptats
per a infants i joves amb discapacitats i també
documents on el protagonista té alguna
discapacitat. Un recurs adreçat a tothom per
poder gaudir de la lectura i de la cultura, sigui
quina sigui la seva capacitat lectora, La guia ha comptat amb la
col·laboració de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
A la nostra selecció de novetats hem afegit una icona per distingir
els títols que també s’han seleccionat en “El calaix de la diversitat”.

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Baldiri Aleu, 6-8, 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 936 309 760 Fax: 936 309 758
@ b.st.boillo.jrb@diba.cat— www.biblioteques-santboi.org
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

