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Butlletí del CID
Centre d’Interès de la Discapacitat

Novetats a la biblioteca. Activitats. Informació
sobre la discapacitat
Activitats

HORARI

Gent capaç

Dilluns, de 15 a 21h

Dijous 1 de desembre a les 18.00 h

De dimarts a divendres, de 9 a 21h
Dissabtes, d’11 a 19h
HORARI D’ESTIU I DE NADAL
De dilluns a divendres, de 14 a 21h
Tancat: diumenges i festius, 5 de gener,
Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqüa, el 23 de juny, i el 24 i 31 de
desembre

Taula rodona amb: Albert Casals, autor
dels llibres Sense fronteres i El món
sobre rodes. Marta Capdevila,
Il·lustradora de llibres infantils de
l’editorial Cromosoma. Ma. Dolors Luna Santana, cap de la
Unitat d’Autonomia Personal i Accés a la Informació de la
Fundació ONCE Catalunya. Quique Maltas, malabarista amb
síndrome de Down, Mercè Torrentallé, autora del llibre

Esquizofrenia, locura o realidad.

L’Organització
Organització Mundial de la Salut (OMS)
defineix la discapacitat dins l’àmbit de la salut
com tota restricció o absència de la capacitat
per realitzar una activitat en la forma o dins
del marge que es considera normal per a un
ésser humà. Aquesta limitació funcional es
manifesta como una realitat en la vida diària i el problema
interfereix tant en les activitats físiques com en les
psicològiques. És per això que parlem de persones amb
discapacitat i no de discapacitats.

Novetats
Discapacitats físiques
• Bruna, Olga. Rehabilitación neuropsicológica:

intervención y pràctica clínica.
• Martín Betanzos, Javier. Parálisis cerebral y contexto

escolar: necesidades educativas: del diagnóstico a la
intervención.
• Muñoz Céspedes, Juan M. Rehabilitación

neuropsicológica
• Vujicic, Nick. Una vida sin límites

Discapacitats intel·lectuals
intel lectuals
• Márquez Jiménez, Francisco Javier. Adultos con

discapacidad intelectural: evaluación motriz y apoyo
generalizado.
• Pablo-Blanco, Carlos de. Manual práctico de

discapacidad intelectual

Malalties mentals
• Gómez Jiménez, Inés. Abordaje terapéutico grupal en

salut mental
• González Isasi, Ana. Trastorno bipolar: el enemigo
invisible: manual de tratamiento psicológico
• Miklowitz David J. El trastorno bipolar: una guía pràctica
para familias y pacientes
• Resnik, Salomon. Tiempos de glaciaciones: viaje al
mundo de la locura
• Wormer, Eberhard J. Bipolar

Discapacitats sensorials
• Capdevila, Marta. Sords profunds, però hi sentim i

parlem!

Pel·lícules
Pel lícules DVD
• Ara trobareu les pel·lícules en format DVD del tema de la

discapacitat en la secció del CID
Dany cerebral

Vocabulari

El Dany Cerebral Adquirit (DCA) és
una lesió que afecta al cervell i que no és congènita, hereditària
ni degenerativa. El DCA pot sobrevenir per un accident
cerebrovascular (ACV), també coneguts per ictus, o per un
Traumatisme Cranoencefàlic (TCE). Altres causes poden ser les
anòxies cerebrals, els aneurismes i les infeccions cerebrals.
Les seqüeles poden afectar tant a les habilitats cognitives com a
les funcions físiques i també pot haver una alteració en el
comportament i en les funcions emocionals.
www.tracecatalunya.org/
Associació Catalana de Traumàtics Cranoendefàlics i Dany
Cerebral
www.ceadac.es/ceadac_01/auxiliares/dano_cerebral/index.htm
Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral
www.fedace.org/portal/index.php/sobre-fedace.html
Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE)
www.guttmann.com/ca-es/inici.html
Hospital de referència per al tractament medicoquirúrgic i la
rehabilitació integral de les persones amb lesió medul·lar, dany
cerebral adquirit o una altra gran discapacitat d’origen
neurològic.

El CID en dades
Actualment tenim 1470 documents a la secció.
L’increment progressiu del fons s’ha fet mitjançant compres
directes, demandes a institucions i les seves donacions i dels lots
generals de la biblioteca.
Si esteu interessats en rebre aquest butlletí envieu-nos la vostra
adreça de correu electrònic a: b.st.boillo.jrb@diba.cat

