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DESTACAT

Sovint pensem que les persones amb tetraplegia, paràlisi
cerebral, síndrome de Down, i altres diversitats, són asexuades, i
s’amaga o s’eludeix les necessitats sexo afectives que puguin
tenir.
Per desfer aquest mite us recomanem la lectura
d’aquests dos llibres.

Sexualidad y discapacidad psíquica. Una obra que posa
de manifest la necessitat de que les famílies, la societat
i els professionals, entenguin i respectin la vida sexual de les
persones amb discapacitat psíquica, els puguin oferir el suport
assistencial i educatiu necessari per poder viure una vida plena i
satisfactòria.
Francesc Granja, en primera persona, narra la seva
experiència davant el sexe. Després de patir un greu
accident que el va deixar tetraplègic, va enfocar la seva
vida sexual des d’un altre punt de vista més emocional,
menys genital i amb plenitud.
González Castellanos, Raúl; González Gail, Sara. Sexualidad y

discapacidad psíquica
Granja, Francesc. Vivir el sexo: el hombre que aprendió a vibrar

NOVETATS
Suport i família

• Arnedo, Marisa... [et al] Neuropsicología infantil: a través de casos
clínicos
Esclusa Feliu, Anna. Modulació pedagògica: un punt de

suport: ensenyant a familiars de persones amb greus
discapacitats. Un manual imprescindible i didàctic, amb
quadres i exemples, per ajudar les famílies de persones amb
discapacitat a relacionar-se millor amb elles.

• Sánchez-Izquierdo, Macarena; Prieto, Maria. El cuidado de personas
mayores con demencia
• Soutullo. César; Díez, Azucena. Manual de diagnóstico y tratamiento
del TDAH
Art i oci
Espina, Alberto. Arteterapia y psicosis 2: abordajes

individual y grupal.

Un llibre que exposa molts exemples

pràctics de tallers d’art amb pacients i persones afectades per
malalties mentals, i de com l’art ha ajudat a millorar la serva
teràpia.

• García Muñoz, Óscar. Lectura fàcil: métodos de redaccion y
evaluación
• Jiménez Acevedo, Luis Alberto. La discapacidad en el cine en 363

películas
Vivències personals
• Laborit, Emmanuelle. El grito de la gaviota
Reverte, Jorge M. Inútilmente guapo: mi batalla

contra el ictus.

L’autor, conegut periodista i

escriptor d’una obra extensa, va patir un ictus sever. En
aquesta història narra la seva experiència amb un sentit de
l’humor descarnat, de qui ha vist la mort molt de prop.

Lectura infantil i juvenil
• Chmielewska, Iwona. Ulls

La cosecha del arco iris. Coord. David Arrabal Carrión
y Montse Ruiz López. El passat Sant Jordi es va presentar
aquesta antologia de narracions il·lustrades en benefici de
l’Associació Tots Som Santboians. Una iniciativa en què han
participat nombrosos autors de Sant Boi.

• Luengo, Ana; Díaz, Marisol. Lucas tiene superpoderes
• Panicello, Víctor. Reacció química FeCI3
• Pons, Joana. Jo també vull ser artista
• Ubach, Mercè. Petita història de Roc Boronat
Audiollibres
• Alacont Ramon, Pasqual. El racó de Penélope
• Rusiñol, Santiago. El poble gris
• Sotorra, Andreu. Els silencis de la boca de la mina
• Teixidor, Emili. Amics de mort
Ventura Marquié, Daniel. Algú parla de mi. Una novel·la
per escoltar, plena d’humor descarat, irreverent i espontani.
Pel·lícules
Pel lícules
• A primera vista. Un film de Daniel Ribeiro

Camille Claudel, 1915. Dirección de Bruno Dumont. El
drama de Camille Claudel, l’escultora més important de la
seva generació, que va ser internada per la seva família en un
sanatori psiquiàtric.

• La familia Bélier. Un film de Éric Lartigau

ET POT INTERESSAR
A l’estiu, sigueu prudents
S’apropa l’estiu, l’època per gaudir de viatges i d’esports a l’aire
lliure. Sigueu prudents en els vostres desplaçaments en cotxe i
extremeu la precaució al volant. La majoria de les lesions
medul·lars són a causa d’accidents de trànsit.
Un altre factor de discapacitat sobrevinguda són els accidents en
platges i piscines per capbussades imprudents.
La pràctica d’esports d’aventura i de risc s’ha de fer en
companyia, amb un bon equipament i fer entrenaments previs si
l’activitat ho requereix.
Recordeu sempre fer cas dels avisos dels organitzadors,
socorristes, campanyes de trànsit i protecció civil.
Gaudiu de l’estiu sense ensurts!
Vázquez, Juan Carlos. ¡Estamos en la cumbre!:

discapacitados en la montaña.

Esport i instint de

superació, un repte per a tothom, i molt més per a persones
amb discapacitat.
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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

