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Centre d'Informació de la Discapacitat
NOVETATS A LA BIBLIOTECA. ACTIVITATS. INFORMACIÓ SOBRE LA
DISCAPACITAT
ACTIVITATS
IV Jornades de Salut Mental i Cultura per a la Inclusió.
Interseccions 2014: El cinema i la salut mental
23 octubre de 9 a 14:30h.
Auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Tornen a realitzarse les Jornades de salut mental i cultura
per a la inclusió on professionals del món psiquiàtric i de
l'àmbit de les indústries audiovisuals debatran sobre el paper terapèutic
que pot tenir el món del cinema i dels audiovisuals.
Inscripció gratuïta. Es pot fer del 15 de setembre al 22 d'octubre a la
pàgina web de l'ajuntament: www.santboi.cat
Vivint amb esquizofrènia. 10 d'octubre Dia Mundial de la Salut Mental.
El Dia Mundial de la Salut Mental s'observa el 10 d'octubre de cada any, amb
l'objectiu general d'augmentar la consciència sobre els problemes de salut mental
a tot el món i mobilitzar els esforços en suport a la salut mental.
Aquest dia ofereix una oportunitat perquè tots els agents que treballen en temes
de salut mental parlin del seu treball i de tot el que encara queda per fer per tal
què l'atenció en salut mental sigui una realitat per a les
persones a tot el món. “Vivint amb esquizofrènia” és el
lema que aquest any ha escollit l’OMS per celebrar el
Dia Mundial de la Salut Mental, enfocat en una vida
saludable per a les persones que pateixen esquizofrènia.

Malalties Mentals

NOVETATS

• America Psychiatric Association. Guía de consulta de los criterios
diagnósticos del DSM5
• Braunstein, Néstor A. Clasificar en psiquiatría
• Brooker, Dawn. Atención centrada en al persona con demencia:
mejorando los recursos
• Gabay, Pablo Miguel. Rehabilitación psiquiàtrica: claves para la
recuperación
• Geekie, Jim. El sentido de la locura: la exploración del significado
de la esquizofrenia
• Grecco, Eduardo H. Despertar el don bipolar
• Guerrero, Natividad. Una historia en psiquiatría
• Hernández, Alejandro. De bipolar a bipolar
• Kleist, Karl. Sobre psicosis cicloides, paranoides y epileptoides y
el problema de las psicosis degenerativas
• Lauri. ¿Tengo TLP? y si lo tengo, ¿qué?
• Mesones, Humberto Luís. La psicoterapia en los trastornos de la
personalidad
• MorenoMartínez, Francisco Javier. Demencia, qué es y cómo
puede tratarse
• Rodríguez Ribas, José Ángel. La práctica psicomotriz en el
tratamiento psíquico
• Sacks, Oliver. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero
• Sánchez, Óscar. Terapia ocupacional en salud mental: teorías y técnica para
la autonomía personal
• Vieta, Eduard. Novedades en el tratamiento del trastorno bipolar
Serveis socials
• Muñoz Fernández, Alberto. El cuidado de las personas mayores
dependientes ante la crisis del estado de bienestar
• Palacios Ceña, Domingo. Cuidados en personas mayores con alteraciones
cognitivas y emocionales en residencias: intervención multidisciplinar
• Tornese, Elba Beatriz. Neurociencia aplicada a los trastornos atencionales

Turisme
• Manual sobre turismo accesible para todos: alianzas público
privadas y buenas prácticas
Novel∙les i relats personals
• Bosch, Lolita. El nen que volia matar
• Gardner, Nuala. Un amigo como Henry
• Simsion, Graeme. El projecte Rosie
• SpencerWendel, Susan. Mariposas bajo la piel / Papallones sota la pell
Pel∙lícules
• Crazy in love: locos de amor. Dirigida por Petter Naess
• Las tres caras de Eva. Dirigida por Nunnally Johnson
Dia Mundial de la Salut Mental (ve de pàgina 1)

+ INFORMACIÓ

L'esquizofrènia és una forma greu de malaltia mental que afecta al voltant del 7
per mil de la població adulta, la majoria en el grup d'edat de 1535 anys. Tot i
que la incidència és baixa (310.000), la prevalença és alta a causa de la
cronicitat.
L'esquizofrènia afecta uns 24 milions de persones a tot el món. És un trastorn
tractable, el tractament és més eficaç en les seves etapes inicials.
Més del 50% de les persones amb esquizofrènia no estan rebent l'atenció
adequada.
El 90% de les persones amb esquizofrènia no tractada es troben en els països en
desenvolupament.
L’atenció a les persones amb esquizofrènia es pot proporcionar en l'àmbit de la
comunitat, amb la família i la participació activa de la comunitat.
www.who.int

10è Dia Mundial de la Salut Mental: Igualada 2014
La celebració a Catalunya del Dia Mundial de la Salut Mental 2014 tindrà lloc
el dissabte 11 d’octubre el Parc de l’Estació Vella d’Igualada, i estarà
organitzada per la Federació SMC i l’Associació per la rehabilitació del malalt
mental de l’Anoia (ARMPA). El lema de la celebració d’enguany serà
“Construïm una nova salut mental, ara sí”.
L’any 2009, Sant Boi va acollir la celebració en el que va ser el 5è Dia Mundial
de la Salut Mental, el lema d’aquell any fou: "Salut mental a l’abast de tothom".
Més informació a: www.salutmental.org

ET POT INTERESSAR
40 aniversari de la Fundació Orienta
La Fundació Orienta és una institució creada el
1974 que es dedica a l’atenció en salut mental
d’infants, joves i les seves famílies.
Ofereix assistència ambulatòria a nens i adolescents de 0 a 18 anys que
pateixen algun trastorn mental o disharmonia evolutiva, que dificulta o pot
posar en perill la seva evolució normal. El treball es fa de forma coordinada
amb els professionals dels Departaments de Salut, Educació, Acció Social i
Ciutadania i Justícia.
Aquest any celebren el 40è aniversari de la seva fundació amb una jornada
de debat, reflexió i d’homenatge a les diferents persones que han col∙laborat
i han format part de l'entitat al llarg dels anys.
L’acte tindrà lloc a Can Massallera el 14 de novembre de 8:30 a 14:30h.
Cal confirmar l’assistència contactant amb la Fundació Orienta en el
telèfon 93 635 88 10
9è Cros Solidari per la Salut Mental
El proper 19 d'octubre el Parc de la Muntanyeta de
Sant Boi serà altre cop escenari del Cros Solidari.
Un esdeveniment que uneix la pràctica d'una
activitat física saludable i la solidaritat amb les persones que pateixen
malalties mentals.
Més informació a www.santboi.cat

BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ I BALAGUER
Baldiri Aleu, 68
08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 936 309 760
Fax: 936 309 758
b.st.boillo.jrb@diba.cat
www.bibliotequessantboi.org
www.culturasantboi.cat
CID.bibliotequessantboi.org

Horari (setembre a juny)
Dilluns, de 15 a 21h
De dimarts a divendres, de 9 a 21h
Dissabtes, d'11 a 19h
Horari d'estiu (juliol i agost)
De dilluns a dijous, de 14 a 21h Divendres, de 9 a 16h
Tancat: diumenges i festius,
Setmana Santa, de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua,
desembre del 24 al 31
Horari especial 23 de juny i 5 de gener
Matí de 9 a 16h

