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Butlletí del CID
Centre d’Informació de la Discapacitat
Novetats a la biblioteca. Activitats. Efemèrides.
Notícies sobre la discapacitat
DESTAQUEM: Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Com cada any, el 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat. Més enllà de l’efemèride cal posarse en la pell de l’altre amb freqüència i no oblidar la lluita diària i
silenciosa que han de lliurar les persones amb diversitat funcional i
llurs famílies per viure amb dignitat i sense barreres.
Aquest butlletí de novetats ofereix una
selecció de novel·les, relats personals,
contes, biografies... Històries en primera
persona per posar-te en la pell de l’altre.

Cómo explicarte el mundo, Cris. Andrés
Aberasturi, reconegut periodista, ha escrit aquest
llibre dur i difícil on explica els seus sentiments, les
seves reflexions, la por i el dolor que té quan veu la
muda expressió de Cris, el seu fill nascut amb
paràlisi cerebral. Un relat que, ho diu el mateix
Aberasturi al pròleg, no té un missatge positiu, però
que explica “la realitat sense ornaments, no per
tranquil·litzar ningú, sinó més aviat com un crit callat i humil”. Tot un
exercici de sinceritat d’un pare adolorit.

NOVETATS
Narrativa, novel·la
• Luca de Tena, Torcuato. Los renglones torcidos de Dios
• Maldonado, Santi. Todos los azules
• Stone, Tamara Ireland. Hasta la última palabra.
La protagonista d’aquest llibre pateix un trastorn obsessiucompulsiu que la manté en un estat d’alerta constant per no
ser descoberta per les seves companyes d’institut.

• Villares Anillo, Julia. El baile de los delfines
Biografia
• Arroyo, Ramón. Rendirse no es una opción
• Gallardo, Miguel i Maria Gallardo. Maria fa 20 anys
• Motilla, Juan Manuel (Langui) Como ser un
imperfecto feliz .
La paràlisi cerebral de J.M. Motilla no ha estat un
impediment per ser un artista polifacètic amb gran èxit, i
és que el Langui sap que tothom és imperfecte d’una
manera o d’altra.

• Rhodes, James. Instrumental: memorias de
música, medicina y locura

En lectura fàcil
• Ballaz, Jesús. El castillo impenetrable
• La Constitución española en lectura fàcil
• Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social en lectura fàcil

• Peralta, Maria. Cuida tu imagen personal y tus relaciones sociales

NOVETATS
• Llull, Ramon. Llibre de les bèsties.
En l’aniversari de Ramon Llull, no podia faltar una adaptació
en lectura fàcil d’una de les obres més representatives del
gran savi. Aquesta obra reflecteix d’una manera fidedigna els
mals que des de sempre han dut els humans a la perdició.

• Pedrolo, Manuel de. Mecanoscrit del segon origen
Discapacitat física
• Asociación Párkinson Soria. Con los ojos de un niño
• Cocemfe. Cocemfe, el camino de la inclusión,
1980-2015
Un llibre que repassa la història dels 35 anys de vida de
Cocemfe, Confederació Espanyola de Persones amb
Discapacitat Física i Orgànica.

• Peñas Domingo, Esther. El libro blanco del párkinson en España:
aproximación, análisis y propuesta de futuro.

• Signes Llopis, Miguel Ángel. Manual de educación y adiestramiento
de perros de terapia.

Mira o escolta
• Baró i Raurell, Santi. Fario (audiollibre)
• Blind. Una película de Eskil Vogt (dvd)
• La larga noche de los bastones largos. Un film de
Javier Elorrieta
Una pel·lícula clàssica del cinema espanyol, una cinta de
suspens i tensió amb dues persones cegues com a
protagonistes.

ET POT INTERESSAR: BIBLIOTEQUES, QUÈ FEM PER TU?
Les biblioteques som un servei d’accés a la
formació, la informació i l’oci.
Les biblioteques estem molt a prop de
vosaltres i us facilitem l’accés a un fons
documental, serveis i activitats, sense
necessitat de pertànyer a una institució.
Les biblioteques som un espai integrador, de cohesió social, que
permet relacions d’inclusió en un entorn cultural de qualitat
contrastada.
Les biblioteques tenim professionals, agents culturals, personal
qualificat que us pot guiar, assessorar i recomanar obres per
llegir, escoltar, o veure.
Els serveis que ofereixen les biblioteques són gratuïts, i només
cal tenir el carnet de la biblioteca per gaudir dels avantatges
d’aquest espai.
Si vols més informació, pots visitar-nos, trucar per telèfon o
consultar la web del CID: cid.biblioteques-santboi.org

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Baldiri Aleu, 6-8, 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 936 309 760 Fax: 936 309 758
mail: b.st.boillo.jrb@diba.cat— web: 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
• De dilluns a dijous, de 14 a 21h
• Divendres, de 9 a 16h

• Desembre del 24 al 31
Horari especial de matí de 9 a 16h
23 de juny i 5 de gener

