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ACTIVITATS

Imaginem un conte... i dibuixemlo!
Taller familiar de creació de contes
Dissabtes 7 i 14 de juny a les 11:30h
Vet aquí que una vegada, un grup de nens i nenes
van unir paraules i dibuixos i van crear un conte
col∙lectiu. Es van inventar el protagonista i al seu
costat van viure les aventures més sorprenents. Vols saber com
continua la història? Vine al taller els dissabtes 7 i 14 de juny i
imagina el conte amb nosaltres! Taller familiar de creació de conte
per a nens i nenes d’entre 4 i 8 anys: potencia la creativitat,
l’expressió artística, l’autoestima i la solidaritat.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places
limitades. Durada aproximada 2 hores
A càrrec de l'Àmbit de Persones amb
Discapacitat i Calaix de Cultura
21 de Juny Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple Lateral
13 de Juliol Mulla't per l'Esclerosi Múltiple
Més de 46.000 persones afectades a tota Espanya
(Continua a la pàgina 3)

Generalitats
 Gil Antón, José Manuel. El viaje de Luis
 Genio y delirio: colección de Art Brut de Lausana
 Huete García, Agustín. Pobreza y exclusión social de las mujeres
con discapacidad en España
 Moreno Rebato, Mar. Accesibilidad, urbanismo y edificación

NOVETATS

Discapacitat física
 Álvarez Sabín, José. Comprender el ictus: infarto y hemorragia cerebral
 Gil García, Estrella. Diario de una mamá canguro: manual de
porteo adaptado
Discapacitat intel∙lectual
 Maleval, JeanClaudel. El autista y su voz
 Vived, Elías. Autodeterminación, participación social y
participación laboral: un programa para jóvenes con discapacidad
intelectual.
Malaltia mental
 Martín Carrasco, Manuel. Comprender el trastorno bipolar
 Pessoa, Fernando. Escritos sobre genio y locura
Contes infantils i contes en llenguatge de signes
 Alcántara, Ricardo; Serra, Sebastià. La màgia dels colors
 Balada, Montserrat; Botella, Pep. Un rei molt tossut
 Escartí, Vicent Josep; Millet, Joan. Ori y su hermana
 Escartí, Vicent Josep; Millet, Joan. Ori y su mascota
 Lluch, Enric; Olivero, Pablo. Ànimes de cotó en pèl
 Peix, Susana; Llenas, Anna. El sol fa tard
 Peix, Susana; Sunyer, Jordi. Saltironets
Novel∙la, biografia, relats personals
 Agudo Arriaza, José. Lágrimas de celofán
 Cuentos desde la diversidad
 La solidaritat no degenera. El llibre de la Marató
 León, Lary; Bergado, Javier. Lary, el tesón de una sirena
 Pujades, Ignasi. Miquel Martí i Pol: amb vidres a la sang: viure amb
l’esclerosi.
 Saz, Núria del. A ciegas en Manhattan

Dia Mundial de l'ELA el 21 de juny

+ INFORMACIÓ

El 21 de juny se celebra el dia mundial de l’ELA: Esclerosi Lateral
Amiotròfica, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de les dificultats
que tenen les persones que la pateixen i en solidaritat amb elles i les
seves famílies.
L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neuromuscular
progressiva, invariablement fatal, que ataca a les cèl∙lules nervioses
(neurones) encarregades de controlar el moviment dels músculs
voluntaris. Aquesta malaltia pertany a un grup de dolències anomenat
malalties de les neurones motores, que són caracteritzades per la
degeneració gradual i mort d'aquest tipus de neurones. Aquestes
motoneurones es localitzen al cervell i a la medul∙la espinal. Aquesta
malaltia es coneix també amb el nom de malaltia de Lou Guerig o de
Stephen Hawking als Estats Units. El famós científic és un dels pocs
casos de persones que més anys ha sobreviscut un cop ha estat
diagnosticada la malaltia.
A Catalunya, el poeta Miquel Martí i Pol és un dels casos més coneguts
de persones que han viscut llargs anys amb l’esclerosi.
Podeu trobar més informació en:
www.fundela.info/index.asp
Fundela. Fundación Española para el Fomento de la
Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
www.fundaciomiquelvalls.org/ca/
Fundació Miquel Valls. Fundació privada sense ànim de lucre de
Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones
afectades d’ELA i oferir suport a les seves famílies, i que lluita contra la
malaltia promovent la investigació de la mateixa.
www.alsmndalliance.org/
Aliança internacional d’associacions contra l’ELA. Segons dades
d'aquesta associació, hi ha més de 400.000 persones a tot el món
afectades amb ELA.

ET POT INTERESSAR

Dia Mundial de la Esclerosi Múltiple
13 de juliol: Mulla't per l'esclerosi múltiple
El dia mundial de la EM, Esclerosi Múltiple, que se
celebra el 28 de maig, és l’única campanya de
conscienciació sobre l’esclerosi múltiple que se
celebra a nivell mundial. Al llarg de tota la geografia
espanyola les diferents entitats d’EM realitzen
diferents activitats dirigides a conscienciar la població
general de com afecta i dificulta la vida de les persones que la pateixen.
Des del 1994, la Fundació Esclerosi Múltiple convida a tota la societat a
“mullarse” en el sentit literal de la paraula, llançantse a l'aigua de la piscina
més propera per col∙laborar en la lluita contra aquesta malaltia
neurodegenerativa.
A Catalunya aquest esdeveniment s'ha consolidat com el segon acte de
solidaritat més multitudinari. Aquest any el Mulla't se celebra el diumenge
13 de juliol.
Podeu consultar tota la informació al web de la Fundació Esclerosi Múltiple:
http://mullat.fem.es/

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 15h

