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Presentació
Un cop finalitzat un dels moments més anhelats
de lʼany, com són les vacances, un temps que
convida a sortir de la rutina, a canviar dʼambient i
a oblidar-se de les pressions quotidianes,
comencem un nou curs amb forces renovades.

Engeguem un nou període en què continuarem
treballant, impulsant i desenvolupant polítiques
que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes del municipi així com llurs famílies, i en
aquesta línia en el mes dʼoctubre es reanudaran,
entre altres, els Tallers dʼHabilitats Personals per
a persones amb discapacitat, que tenen com a
objectiu dotar dʼeines i coneixement

per a

Des de la regidoria de Benestar i Ciutadania, us

gestionar les seves pròpies vides a través

encoratjo a que continuem treballant en aquesta

dʼaspectes més quotidians, promoure hàbits de

direcció per tal dʼaconseguir fer de Sant Boi una

vida saludable i aconseguir una complerta

ciutat en la que la igualtat dʼoportunitats de tots i

realització personal i integració social.

totes els ciutadans i ciutadanes sigui una realitat.

Tanmateix, un any més en el mes de desembre

Lluïsa Moret

celebrarem el Dia Internacional de les Persones

Tinenta d'alcaldia de Benestar i Ciutadania

amb Discapacitat, que organitzarem conjuntament
amb tot el teixit associatiu per tal de continuar
donant a conèixer els diferents aspectes de les
discapacitats i els beneficis que seʼn deriven de la
integració dʼaquests ciutadans i ciutadanes

en

tots i cadascun dels aspectes de la vida política,
social, econòmica i cultural.
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Notícies
ACCESSIBILITAT
Els edificis de nova construcció hauran de
ser tots accessibles
El passat 12 de febrer, el Consell de Ministres va

ampliat les mesures sobre seguretat d'ús per part

aprovar la modificació del Codi Tècnic de

de les persones amb discapacitat d'elements

l'Edificació (CTE), segons la qual tots els edificis

arquitectònics com escales, desnivells, rampes...

de nova construcció hauran de tenir unes

També incorpora noves exigències pel que fa a

"condicions mínimes d'accessibilitat".

l'evacuació en casos d'incendi, com la creació de
zones de refugi, ascensors i sortides d'emergència

D'aquesta manera el Govern Espanyol regula a

accessibles.

nivell estatal unes condicions bàsiques
d'accessibilitat i d'ús d'edificis que evitin la

Una altra novetat és l'eliminació de l'anomenada

discriminació de persones amb algun tipus de

accessibilitat "de segon nivell", que permetia

discapacitat a l'hora d'accedir i utilitzar

algunes normatives autonòmiques menys

instal·lacions, edificis o locals tant públics com

estrictes, i que creava itineraris anomenats

privats. L'objectiu ha estat establir un referent

"practicables". Amb aquesta modificació, serà únic

mínim comú d'àmbit estatal que garanteixi la

i obligatori un "itinerari accessible", que ha

igualtat i la no discriminació de les persones que

d'acomplir les mesures necessàries per a la

viuen a les diferents comunitats autònomes. Pel

mobilitat de les persones.

que fa referència a l'accessibilitat, el nou CTE ha
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També s'ha ampliat el nombre de col·lectius
beneficiats per aquestes novetats. A més de les
persones usuàries de cadira de rodes o les
persones cegues i amb discapacitat visual, ara
s'han incorporat necessitats per a la gent gran, les
persones amb mobilitat reduïda o la ciutadania
amb discapacitat auditiva o cognitiva.

Podeu consultar el nou Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE) amb totes les modificacions a:
www.codigotecnico.org
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El portal ecomLab guanya un premi Laus d'Or
i un Gran Laus 2010 de disseny gràfic i
comunicació visual

El portal www.ecomlab.cat, de la Fundació

i conté un seguit de recursos didàctics

ECOM, creat per lʼestudi de disseny APS&Co, va

(descarregables en PDF) adreçats als educadors/

ser guardonat amb un premi Laus dʼOr al millor

es i als pares i mares amb els quals podran

projecte interactiu i un Gran Laus, com a projecte

apropar als més joves la realitat de les persones

de disseny gràfic i comunicació visual dʼespecial

amb discapacitat, així com fer-los reflexionar

rellevància. Els Laus, que enguany arriben a la

sobre altres valors com la diversitat, la solidaritat...

40a edició, són els premis de disseny gràfic i

Aquests recursos estan pensats per treballar amb

comunicació visual més prestigiosos de l'Estat

lʼordinador i sense, i per fer-los servir tant a lʼàmbit

espanyol, i són organitzats per l'Associació de

domèstic com a lʼescolar.

Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics del FAD
(ADG-FAD).

Enguany Laus 2010, que es va celebrar a la Sala
Apolo, va lliurar un total de 323 premis: 6 premis

EcomLab és un portal dʼInternet, impulsat el 2009

Grand Laus (un dels quals per al portal ecomLab),

per la Fundació ECOM, que té lʼobjectiu dʼeducar i

30 Ors, 59 Plates i 130 Bronzes.

sensibilitzar els infants i adolescents sobre la
discapacitat i altres valors. Aquest portal és un

El portal ecomLab va rebre també el Premi

laboratori dʼexperimentació que va ser concebut

Civisme 2009 als mitjans de comunicació, en la

principalment com un nou entreteniment adreçat a

categoria de pàgina web amb contingut cívic, que

infants i adolescents, amb jocs interactius i

atorga la Secretaria dʼAcció Ciutadana del

activitats diverses que, a banda dʼentretenir-los i

Departament de Governació i Administracions

divertir-los, també els porta a reflexionar sobre

Públiques de la Generalitat de Catalunya.

diferents situacions i realitats. A banda del vessant
més lúdic, ecomLab té també un rerefons educatiu

Font: www.ecom.cat
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La nova targeta acreditativa de la
discapacitat facilita l'accés als descomptes
de Ferrocarrils de la Generalitat

Anteriorment, per accedir als descomptes que

l'esport, l'oci i el lleure com ara el Museu d'Història

Ferrocarrils de la Generalitat oferia a les persones

de Catalunya, la Fundació Dir, el Zoo de

amb discapacitat, era necessari aportar el

Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya o Port

certificat del grau de discapacitat. Amb l'ús de la

Aventura, entre altres. Totes les empreses i

nova targeta es faciliten i es redueixen els tràmits

entitats col·laboradores apareixen a la pàgina web

per accedir a aquests avantatges.

del Departament d'Acció Social i Ciutadania
(www.gencat.cat/dasc).

Des de principis de 2010 només cal introduir la
targeta acreditativa a les màquines expenedores

Poden demanar la targeta acreditativa totes les

de bitllets de Ferrocarrils de la Generalitat per

persones residents a Catalunya que tinguin

poder-se beneficiar automàticament dʼaquests

reconegut un grau de discapacitat igual o superior

descomptes. Aquests, donen dret a viatjar a la

al 33%. Per fer-ho, només cal omplir una sol·licitud

persona titular de la targeta i a una persona

que es pot trobar a les oficines del Departament

acompanyant amb una rebaixa a partir del 50% en

d'Acció Social i Ciutadania o descarregar

el preu del bitllet.

directament de la pàgina web del Departament.
Les dades de cada sol·licitud hauran de ser

La targeta acreditativa de la discapacitat és un

comprovades i actualitzades a la base de dades.

document públic, personal i intransferible.

Un cop enllestit aquest procés les persones

Actualment ja s'han expedit més de 10.000

titulars rebran la targeta al seu domicili a través

targetes acreditatives de la discapacitat. La

d'una carta personalitzada.

targeta també va associada a una sèrie
Font: www.ecom.cat

d'avantatges en l'àmbit de la cultura, la mobilitat,
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Podeu trobar la sol·licitud a les dependències del
Departament d'Acció Social i Ciutadania, a la
pàgina web del Departament: www.gencat.cat/
dasc/ o trucant als telèfons 900 300 500 i 012.
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LEGISLACIÓ

Reial Decret 374/2010, de 26 de
març, sobre les prestacions
econòmiques de la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de
dependència per a l'exercici 2010

Reial Decret 373/2010, de 26 de
març, pel qual es determina el nivell
mínim de protecció garantit als
beneficiaris del Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la
Dependència per a l'exercici 2010

Tipus de document: Reial Decret
Tipus de document: Reial Decret

Marc legislatiu: Estat espanyol

Marc legislatiu: Estat espanyol

Data de la publicació: 27/03/2010

Data de la publicació: 27/03/2010

Data de la normativa: 26/03/2010

Data de la normativa: 26/03/2010

Nom de la publicació: BOE

Nom de la publicació: BOE
Aquest Reial Decret té per objecte actualitzar, per
L'objectiu d'aquest Reial Decret és establir les

a lʼexercici 2010, les quanties per al nivell mínim

quanties màximes de les prestacions

de protecció garantit per lʼAdministració General

econòmiques per grau i nivell previstes en el

de lʼEstat per a persones beneficiàries valorades

capítol II del títol I de la Llei 39/2006, de 14 de

en grau III, Gran dependència, nivells 1 i 2, i grau

desembre, de promoció de l'autonomia Personal i

II, Dependència severa, nivells 1 i 2, dʼacord amb

Atenció a les persones en situació de

el que preceptua lʼarticle 3.4 del Reial Decret

dependència per a lʼexercici 2010.

614/2007.

Podeu consultar aquest Reial Decret a:

Podeu consultar aquest Reial Decret a:

www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-

www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/27/pdfs/

A-2010-5040.pdf

BOE-A-2010-5039-C.pdf
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JURIMM
Programa d'assessorament i defensa jurídica
per a persones amb problemes de salut mental
El Programa dʼassessorament i defensa jurídica

Aquest programa va destinat a les persones amb

per a persones amb problemes de salut mental és

trastorn mental de qualsevol edat, o a les famílies,

una iniciativa pionera que neix de la col·laboració

que vulguin o necessitin assessorament jurídic.

de dues entitats vinculades a la salut mental: la

Tot i que el programa abasta tot Catalunya, el

Federació catalana d'associacions de familiars i

desplegament és progressiu i, per tant, convé

persones amb problemes de salut mental

informar-se de quin és el lloc més proper on rebre

(FECAFAMM), entitat que coordina i ofereix suport

lʻassessorament.

al moviment associatiu amb l'objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones amb trastorns
mentals; i Sant Pere Claver – Fundació Sanitària
(SPC-FS), institució sense ànim de lucre i amb
més de seixanta anys d'història dedicada a la
millora de la salut, amb un equip pluridisciplinar de
professionals que presten serveis de cobertura
pública en salut mental.

Els avantatges que ofereix el JURIMM són:
- Primera i segona visita gratuïtes.
- Programa obert a qualsevol persona amb
trastorn mental i/o familiar que formi part d'alguna
de les associacions federades a la FECAFAMM.
- Assessorament per part de persones expertes
vinculades a la salut mental i coneixedores de
l'àmbit judicial.
- Tarifes ajustades.
- Rapidesa i flexibilitat del servei.
- Garantia de professionalitat d'ambdues
institucions.
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Les persones interessades s'han de posar en
contacte telefònicament amb la FECAFAMM i
sol·licitar una cita prèvia de visita. En aquest
primer contacte se li demanaran algunes dades
per tal de facilitar la primera consulta. En aquesta
primera fase, la primera i la segona visita es faran
a les instal·lacions de Sant Pere Claver a
Barcelona i seran totalment gratuïtes. En cas de
propassar-se alguna acció judicial o de fer-se un
encàrrec concret, es podrà sol·licitar un
pressupost del servei contractat.

Podeu trobar més informació a:
www.fecafamm.org
A/e: federació@fecafamm.org
Telèfon: 93 272 14 51
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Activitats del Servei Prelaboral

LABORAL

El servei prepara les persones per a la inserció al
món laboral. Això implica que hi ha una
planificació per assolir les competències laborals
bàsiques. Estem parlant dʼhàbits de treball,
assumpció de la rutina, ajustament a normes,

El Servei Prelaboral

resistència a la fatiga, habilitats socials, adaptació
al canvi… Es fan servir metodologies actives, de
participació en sessions teòriques i pràctiques, de
forma individual o grupal.

El Servei Prelaboral és un servei municipal
dʼintervenció adreçat a persones amb algun dels

Per assolir les competències bàsiques es realitzen

diagnòstics inclosos en la definició dels trastorns

diversos tallers recolzats amb classes teòriques.

mentals greus (TMG) estabilitzats i compensats, i

Les persones usuàries aprenen hàbits a partir de

té com a finalitat que les persones adquireixin les

la neteja dʼespais urbans, de desbrossar àrees

competències necessàries per incrementar el seu

acotades i de mantenir les instal·lacions en espais

nivell dʼocupabilitat i facilitar la inserció laboral.

públics. Aquesta activitat a lʼaire lliure es
complementa amb els tallers i projectes que,

Per tal de fer efectiva aquesta finalitat, el Servei

vinculats amb les activitats a lʼexterior, acaben de

Prelaboral fa les actuacions necessàries per a la

definir lʼaprenentatge de competències que es

incorporació de les persones usuàries a itineraris,

pretén assolir. En lʼactualitat aquests tallers són

programes i recursos dʼinserció laboral o a una

els de Jardineria, Hort Ecològic, Neteja Viària,

contractació laboral en Centres Especials de

Manipulats i Informàtica Bàsica. Estan projectats

Treball (CET) o empreses dʼinserció. Amb aquest

els tallers dʼenergies renovables, construcció de

objectiu actua de manera complementària i

caixes niu, reciclatge i estacions meteorològiques.

coordinada amb la resta de dispositius formatius i
dʼinserció laboral presents en cada territori. El

Els objectius sʼassoleixen amb el seguiment a

servei està pensat per a les persones afectades

través del Programa de Rehabilitació Individual

de trastorn mental greu a partir dels divuit anys,

per a la Inserció Laboral (PRIIL). El programa té

per a les persones usuàries de la Xarxa de Salut

en compte els factors individuals als quals cal

Mental, que tinguin el certificat del grau de

donar suport per assolir el nivell dʼexcel·lència en

disminució a partir del 33% i que requereixen un

les competències. Es basa en la definició,

període de formació per poder-se integrar al món

conjuntament amb la persona usuària del servei,

laboral i que nʼestiguin motivades. El servei acull

dels objectius a assolir, i motivar dʼaquesta

cinquanta persones.

manera lʼesforç individual per assolir-los.
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Un altre element característic del servei és la

lʼempresa ordinària de totes aquelles persones

creació dʼhàbits de convivència i de generació de

que han assolit un nivell de competències superior

coneixement a través de les sortides lúdiques,

i es considera que compleixen els requisits del

lʼesport i les excursions. Un cop al trimestre es fan

lloc. En finalitzar el període dʼestada al Prelaboral

sortides culturals, i un cop a la setmana es

de dos anys, sense haver assolit el nivell mínim de

practica esport, actualment futbol, bàsquet i altres

competència o sense haver aconseguit la inserció,

jocs dʼhabilitat com són les botxes o el diavolo.

es deriven les persones usuàries cap a altres
serveis de la comunitat.

Sortida del servei
Per a més informació us podeu adreçar al Servei
Prelaboral:
Riera Fonollar, 2
Telèfon: 936 529 830

La sortida natural del programa del Prelaboral és
la inserció en un Centre Especial de Treball (CET).
Tot i això, també es preveu la sortida cap a

15
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SALUT
III Setmana de les persones amb malalties
neuromusculars, d'ASEM Catalunya
LʼAssociació Catalana de Malalties
Neuromusculars, ASEM Catalunya va organitzar la
III Setmana de les persones amb malalties
neuromusculars del 7 a l'11 de juny, al Centre
Cultural Can Fabra de Barcelona. Algunes de les
qüestions que sʼhi van tractar són: la persona
afectada i el testament vital, el desenvolupament
de la Llei de la dependència, les ajudes tècniques,
la rehabilitació i lʼautonomia i lʼeducació inclusiva
entre dʼaltres. Les ponències es van realitzar a
càrrec de persones expertes en el sector.

Amb aquestes terceres jornades es va deixar
palès el ferm compromís de lʼAssociació Catalana
de Malalties Neuromusculars, ASEM Catalunya,
en la lluita pel benestar de les persones amb
aquest tipus de malaltia i de les seves famílies.
També es va voler reforçar la sensibilització sobre
la realitat quotidiana dʼaquestes persones
visibilitzant els entrebancs i dificultats i
promocionant les seves possibilitats i oportunitats.

La informació específica de les jornades, així com
les ponències que van tenir lloc les podeu trobar a
www.asemcatalunya.com i al telèfon 932 744 983.
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FORMACIÓ
Projecte per a l'Autonomia Personal de
Persones amb Discapacitat
Des del Programa Municipal Transversal per a

Tallers que actualment s'ofereixen:

Persones amb Discapacitat de lʼAjuntament de
Sant Boi de Llobregat es porta a terme un projecte

Taller de cuina: El seu objectiu és donar els

per fomentar les capacitats individuals de les

coneixements necessaris per a l'elaboració de

persones amb discapacitat.

menús saludables i equilibrats atenent les
diverses patologies.

El Projecte per a lʼAutonomia Personal de
Persones amb Discapacitats està format per

Taller de lectoescriptura: El seu objectiu és

tallers de diferents temàtiques que tenen a veure

donar les eines bàsiques d'escriptura i lectura, per

amb aspectes de la vida quotidiana i de la

poder-se desenvolupar en la vida diària (noms de

integració social i comunitària dʼaquest col·lectiu.

carrers, etiquetatges, transport, medicaments...).

La programació i la temàtica dels tallers és
determinarà anualment segons les demandes i

Per a més informació us podeu posar en contacte

necessitats detectades per part dels diferents

amb el Programa Municipal Transversal per a

serveis i associacions.

Persones amb Discapacitat:
c. Ebre, 27 Edifici Can Jordana
Telèfon: 936 351 200 Ext: 424/142
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
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Curs d'informàtica

Grups d'ajuda
mútua (GAM)

Des del Programa Municipal Transversal per a
El Programa Municipal Transversal per a

Persones amb Discapacitat es va realitzar, en el

Persones amb Discapacitat va organitzar

mes de juny, un curs d'informàtica adreçat a les

conjuntament amb la Federació ECOM, el passat

entitats i associacions de l'àmbit de la discapacitat.

mes de maig a Sant Boi de Llobregat, unes

L'objectiu d'aquest curs va ser dotar les

xerrades informatives i debats sobre els Grups

associacions de les eines informàtiques

d'Ajuda Mútua (GAM) amb la participació de sis

necessàries per la seva gestió diària (registre de

entitats i associacions de l'àmbit.

persones sòcies, gestió econòmica, difusió, etc.)

Els Grups d'Ajuda Mútua estan formats per

El curs es va realitzar a l'aula d'informàtica

persones amb una situació comuna i es reuneixen

Cibergran al Casal de Can Massallera, i hi van

per tal d'aconseguir canvis personals i socials en

participar un total de sis entitats i associacions del

relació a la mateixa. Aquests grups afavoreixen les

municipi.

relacions interpersonals i l'assumpció individual de
responsabilitats per part dels seus membres. Es
reforça, també, la identitat propia mitjançant
l'ajuda material i emocional que es proporciona en
el mateix grup.

Per a més informació us podeu posar en contacte

En definitiva, podem garantir que els GAM

amb el Programa Municipal Transversal per a

milloren la qualitat de vida de les persones

Persones amb Discapacitat:

participants, el seu benestar, l'acceptació de la

c. Ebre, 27 Edifici Can Jordana

seva situació i faciliten l'intercanvi d'informació i

Telèfon: 936 351 200 Ext: 424/142

recursos.

A/e: programadiscapacitats@santboi.cat

18

Sumant Capacitats # 2

CULTURA
Silencis Forçats, una mostra per
desestigmatitzar els trastorns mentals
En el mes de maig es va inaugurar l'exposició
«Silencis forçats. Les persones i el trastorns
mentals», a la sala d'exposicions Can Torrents de
Sant Boi. Aquesta coproducció de l'Àrea de
Cultura de la Diputació i dels museus de Sant Boi,
Martorell i Santa Coloma vol donar a conèixer el
tracte que han rebut al llarg de la història les
persones amb trastorns mentals i lluitar contra els
estigmes que encara avui pateixen.

Silencis Forçats és una exposició que explica la
vida quotidiana de les persones amb trastorns
mentals.

La relació de Sant Boi amb la salut mental va
començar l'any 1854, quan el Dr. Pujadas va
deixar el seu pis del carrer Canuda de Barcelona i
es va traslladar amb els seus pacients a Sant Boi.
Des d'aleshores, i fins ara, el destí de la ciutat i de
les institucions mèdiques -Sant Joan de Déu i
Benito Menni- ha seguit un camí comú, fins al punt
que actualment la salut mental és un dels
principals eixos estratègics de Sant Boi.
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Per tal de portar endavant aquest projecte s'ha

Els continguts, es presenten a través de plafons,

establert un protocol de col·laboració entre els

amb peces, imatges i un conjunt d'activitats

museus de Sant Boi de Llobregat, Martorell i

paral·leles.

Santa Coloma de Gramenet, atès que les tres
ciutats tenen un centre de salut mental que ha

Per a les persones més interessades no només hi

marcat la història de la pròpia ciutat.

ha més informació als plafons, sinó que al web hi
trobaran el guió tècnic, documents d'època, etc.

Els objectius comuns dels tres museus es
concreten en aquesta exposició conjunta, que ha
estat coordinada i produïda per l'àrea de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona i que ha

Lʼexposició estarà al museu de Sant Boi fins al

esdevingut una proposta expositiva de la

mes dʼoctubre i podeu trobar més informació a:

Diputació per la Xarxa de Museus Locals.

www.museusantboi.org/silencis

Amb lʼexposició es vol fer una anàlisi de quin ha
estat el naixement i l'evolució dels centres de salut
mental a Catalunya, des dels seus inicis a Sant
Boi, passant per altres dos centres: Santa Coloma
de Gramenet i Martorell.
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L'exposició del Taller de Manualitats

El passat dissabte 15 de maig el Taller de
Manualitats del Programa Municipal Transversal
per a Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat va realitzar una
exposició a Can Massallera.

Aquesta va ser una petita mostra de tot el treball
que es realitza dia a dia per part de les persones
que participen en els dos grups del Taller de
Manualitats.

Alguns dels objectius del taller, com ara afavorir
les relacions interpersonals o el treball en equip,
es van assolir gràcies a l'exposició. Totes les
persones del grup es van implicar des del primer
moment i van col·laborar en el bon
desenvolupament de la jornada.

Alguns dels treballs que es van exposar son:
•

Marcs de fotos de paper maixé

•

Gerros i gots de vidre decorats

•

Pots per a llapis de fang

•

Flors de paper

•

Imants fets amb pasta de sal

•

Ampolles de vidre decorats
amb sal de colors
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•

Clauers

Per a més informació sobre el Taller de

•

Capses de paper maixé

Manualitats adreçat a Persones amb Discapacitat

•

Punts de llibre fets amb goma EVA

us podeu posar en contacte amb el Programa

•

Calendaris

Municipal Transversal per a Persones amb

•

Agulles de feltre

Discapacitat:

•

Màscares de carnestoltes

c. Ebre, 27 Edifici Can Jordana

amb paper maixé

Telèfon: 936 351 200 Ext: 424/142
A/e: programadiscapacitats@santboi.cat
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CIUTAT
Lliurats els Premis Ciutat de Sant Boi
i les associacions candidates

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat lliura cada
any els Premis Ciutat de Sant Boi en el decurs de

També es va fer una Menció Honorífica del

la Festa Major. L'edició d'enguany ha estat la

Premi Especial Ciutat de Sant Boi, que es va

cinquena i va tenir lloc el passat dia 20 de maig a

concedir a la Unitat de Psicosi i Investigació de

Can Massallera.

Benito Menni Complex de Salut Mental per
haver identificat per primer cop les alteracions

En relació amb l'àmbit de les persones amb

estructurals i funcionals de la zona del cervell on

discapacitat, es va lliurar el Premi Especial Ciutat

es localitza l'esquizofrènia. La troballa és molt

de Sant Boi, que premia accions rellevants de

rellevant perquè aporta llum sobre una malaltia

caràcter cultural, social o professional realitzades

crònica i greu que afecta 400.000 persones a

a Sant Boi. En aquesta ocasió el guardonat ha

l'Estat espanyol.

sigut Joan Vendrell i Capmany per la seva
extensa trajectòria de compromís social i personal
amb la salut mental. Joan Vendrell ha sigut el
primer ciutadà de l'Estat espanyol que ha
aconseguit la modificació d'una llei al Congrés
dels Diputats. El canvi afecta la Llei
d'Enjudiciament Civil i determina que una persona
discapacitada amb problemes greus de
comportament no hagi de desplaçar-se a les
dependències judicials perquè li sigui certificada la
discapacitat.
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Entitats
www.entitats.santboi.net

AJUTS I
SUBENCIONS
Un total de vuit associacions de l'àmbit de
les persones amb discapacitat han rebut
subvencions per part de l'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat
El passat mes de maig es van signar els convenis

Amb aquests convenis es pretén fomentar la

anuals de col·laboració amb les entitats del

participació ciutadana, enriquir i dinamitzar la vida

municipi. Enguany sumen més de 200 convenis

comunitària i consolidar el teixit associatiu vinculat

per a la realització de projectes, activitats i serveis

a l'àmbit de la discapacitat.

a partir d'una subvenció global de més d'1,2
Font: www.santboi.cat

milions d'euros.

La finalitat específica de les subvencions en
l'àmbit de la discapacitat és promoure activitats
d'interès públic que tinguin com a objectiu garantir
la perspectiva d'Accessibilitat Universal per tal
d'avançar cap a la Plena Igualtat d'Oportunitats
com a defensa d'una participació més activa de
les persones amb discapacitat a la nostra ciutat.
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Altres subvencions
Fundació Auris 4

Departament d'Acció Social i Ciutadania.

La Fundació AURIS 4 convoca cada any

Programa per a l'adaptació o l'accessibilitat

subvencions amb l'objectiu de patrocinar,

d'habitatges

participar i desenvolupar projectes de caire social,

El DOGC núm. 5579 de 3 de març de 2010,

que activin recursos per a grups amb

publica l'ORDRE ASC/111/2010, de 25 de febrer,

determinades problemàtiques, entre d'altres,

per la qual s'aproven les bases per a la concessió

persones amb discapacitat física i intel·lectual, les

d'ajuts del Programa per a l'adaptació o

característiques de les quals facin difícil la seva

l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb

inserció laboral i la seva integració en el propi

disminució per a l'any 2010.

entorn social.
Termini: 30/09/2010
Termini: 31/12/2010

Prestador: Departament d'Acció Social i

Prestador: Fundació Auris 4

Ciutadania

Telèfon: 934 059 350

http://www.gencat.net/benestar

http://www.fundacioauris4.org
A/e: fundacio@auris.com

Fundació Caja Navarra. Tú eliges: Tú decides
La Fundació Caja Navarra convoca aquests ajuts
per tal que entitats sense ànim de lucre puguin
donar a conèixer els seus projectes entre la
clientela de Caja Navarra.

Termini: 31/12/2010
Prestador: Fundació Caja Navarra
http://www.cajanavarra.es
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CONEIXEM LES
NOSTRES ENTITATS
Fragilitats

Fundació Cassià Just // Cuina Justa

A la Fundació Cassià Just pensem que els termes
dèficit, disminució, etc. estigmatitzen les persones
Carretera de Santa Creu de Calafell, 106

amb les quals treballem. El terme fragilitat ens

08830 Sant Boi de Llobregat

inclou a tots i totes. Introdueix altres possibilitats

Tel. 96 630 32 34

de resposta a les dificultats del grup. El que

www.fundaciocassiajust.org

importa està en cada persona i en el seu desig de

fundacio@fundaciocassiajust.org

treballar.

Local social
La Fundació esta atenta a les oportunitats per
Qui som?

desenvolupar estratègies orientades pel codi ètic

Cuina Justa fou fundada al 1994 com a empresa

amb la intenció de potenciar la qualitat de vida de

solidària sostenible i sense ànim de lucre de la

les persones treballadores de Cuina Justa.

Fundació Cassià Just.
La Fundació Cassià Just compta amb un local de
Treballem per inserir sociolaboralment persones

lloguer, al carrer Salvador Allende, 25, baixos, de

amb especials fragilitats mentals i socials,

Sant Boi de Llobregat, on ja s'hi fan algunes

mitjançant la nostra empresa solidària, sostenible i

activitats; a partir d'ara es vol incrementar l'ús

sense ànim de lucre Cuina Justa.

d'aquest local i nominar-lo Local Social de la
Fundació. Aquesta proposta persegueix donar a la
persona treballadora una dignitat laboral que

Actualment més de 200 persones treballen en els

defuig la idea assistencial lligada al col·lectiu, en

nostres lineals, el 70% dels quals amb especials

favor d'una bona qualitat de vida de les persones

fragilitats mentals.

amb especial fragilitat. Planteja la possibilitat de
crear un circuit, que ofereix continuïtat i flexibilitat
entre els diferents serveis:
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«El Local Social ens permet
externalitzar, millorar
i crear serveis»

Servei d'Oci Comunitari (SOC)

individualitzat, impulsor de l'autonomia, en el qual

Programa de temps de lleure, que permet que els

s'articulen un conjunt de serveis i tècniques

treballadors i les treballadores que ho vulguin

d'intervenció professional consistents en un

puguin integrar-se en espais de lleure de la

acompanyament en l'àmbit personal, domèstic i de

comunitat, així com la realització d'activitats. Punt

relacions amb l'entorn.

de trobada, espai obert, que permet donar
continuïtat a la manera de fer i d'entendre

Relació post laboral: Espai de vincle (SEVI)

l'acompanyament a les persones fràgils. La

Possibilitat que tenen les persones que han tingut

ubicació en un altre lloc que no sigui l'empresa,

en un moment o altre relació amb algun dispositiu

permet l'apropament de persones no vinculades

de la Fundació, de mantenir una vinculació amb

directament a la Fundació, i una situació propera.

professionals i serveis de la Fundació i rebre
informació, orientació i suport diversos, i poder

Servei d'Atenció Familiar (SAF)

participar en els diferents serveis.

Atenció psicosocial individual i familiar, ofereix
informació, orientació i suport dirigit a les persones

Voluntariat

treballadores de l'empresa.

El voluntariat és important per a la Fundació,
ajuda a millorar les relacions humanes i a

Servei d'Autonomia a la pròpia Llar (SAL)

desenvolupar noves potencialitats, com la que

Acompanyament en les tasques de la vida

manté la vida activa de les persones treballadores

quotidiana al propi domicili. És un programa

espacialment fràgils.
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ADISFI // Associació de
joves discapacitats físics

Casal de Barri Marianao. C. Miquel, 2
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 08 00
www.adisfi.santboi.net/
http://adisfi.blogspot.com
adisfi@hotmail.com

ADISFI és una associació sense ànim de lucre
que té com a objectiu servir de punt de trobada
per a tots aquells joves discapacitats físics que
vulguin compartir els seus interessos i problemes
amb altres joves.

A més, aquesta associació pretén fomentar la
seva integració social i intentar reivindicar, ajudar i
resoldre tots aquells problemes d'avui dia.

Objectius principals:
- Informació i orientació sobre les ajudes que
existeixen.

«Si no eres CAPAZ de vernos iguales ¿quién

- Formació i integració laboral.

es el que tiene la discapacidad?»

- Eliminació de barreres arquitectòniques i
mentals.
- Foment de l'oci, com l'esport adaptat, viatges,
etc.
- I molt més...
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En aquest espai trobareu activitats municipals i
locals programades per als propers mesos.

AGENDA
Setembre

Octubre

Associació Equilibri

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

__· Taller la "Depressió i eines per prevenir-la",

__· Conte en llenguatge de signes “El Xim de les

que consta de dues sessions.

olles i el tiramisú”.

Lloc: Casal de barri Camps Blancs

Divendres 8 d'octubre a les 18.30 h

c. Salvador Seguí, 2

A càrrec d'El Ginjoler-El Cep i la Nansa.

Telèfon: 93 652 53 99
A qui va adreçat: a tothom qui hi vulgui participar.

Novembre

Per a més informació podeu consultar el bloc:
http://associacioequilibri.wordpress.com/

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

O us podeu dirigir a la seu social:

__· Contes d'aigua dolça i salada. Contes

Casal Cal Ninyo, c. Major, 43

integradors.

Telèfon: 936 35 12 07

Divendres 12 de novembre a les 18.30 h

A/e: associacio.equilibri@gmail.com

A càrrec de L'Espina de la Sardina.

Associació Tots som Santboians

__· Espectacle de titelles “Missatges al vent”

__· Activitat terapèutica d'hípica que es portarà a

Dissabte 27 de novembre a les 12.00 h

terme un diumenge al mes.

Amb Titelles Naip.

Per a més informació podeu consultar :

Biblioteca Ma Aurèlia Capmany.

www.tssantboians.es.vg

__· Conte en llenguatge de signes “El secret de la

http://totsomsantboians.blogspot.com/

lluna”

O us podeu dirigir a la seu social:

Divendres 26 de novembre a les 18.30 h

Casal l'Olivera, Plaça Montserrat Roig

A càrrec d'El Ginjoler-El Cep i la Nansa.

Telèfon: 93 652 98 40
A/e: totsomsantboians@gmail.com
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CID//

Centre d'Interès de la
Discapacitat

El nostre Centre d'Interès de la Discapacitat

El CID al web de la biblioteca

(CID) està creixent amb fermesa i la nostra

A través de la nostra pàgina web http://

presència documental a la Xarxa de Biblioteques

www.biblioteques-santboi.org es pot trobar

Municipals és important: comencem a ser un

informació del CID: novetats bibliogràfiques de la

centre de referència en documentació en la

secció, adreces web d'entitats, organitzacions,

matèria de la discapacitat.

institucions etc., destacades en la matèria de la
discapacitat. Aquestes adreces estan ordenades

Els mesos de gener i juny del 2010, hem participat

per les mateixes categories en què està agrupada

en les accions formatives de la Facultat de

la documentació del CID.

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat
de Barcelona (Escola d'Hivern i Escola d'Estiu).

Així mateix, endeguem un nou projecte per facilitar

Dins el marc de Bones Pràctiques L'accessibilitat

l'accés a la documentació sobre la discapacitat

de la col·lecció per a públics diversos, hem

que hi ha a la xarxa. Agrupades sota les

aportat la nostra presentació sota el títol 'El Centre

categories establertes trobareu documents

d'Interès de la Discapacitat (CID) de Sant Boi,

íntegres en format PDF. Esperem que aquesta

exemple de col·laboració transversal'.

novetat us pugui ser d'ajuda i utilitat.
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NOVETATS
DE LA SECCIÓ
La nostra secció especialitzada en la discapacitat

Discapacitats sensorials

va creixent. En el mes de juny hem tret una guia

Gómez, Mar. Comunicación alternativa. 371.9

de novetats per tot el trimestre amb l'objectiu de

Com

m a n t en ir - vos i nformat s sobr e les nov e s
adquisicions que entren en aquesta secció.

Discapacitats intel·lectuals
Irimia, Pilar. Superando la soledad: la
educación de la persona con discapacidad

Discapacitats en general

intelectual. 371.9 Iri

García de la Cruz, Juan José. El espejo social de
la mujer con gran discapacidad. 30.056.26 Gar

Verdugo Alonso, Miguel Ángel. Discapacidad
intelectual: adaptación social y problemas de

Shun, Grace. Mujer, discapacidad y violencia: el

comportamiento. 157 Ver

rostro oculto de la desigualdad. 30.052.2 Shu
Malalties mentals
Torices Rodarte, Irene. Orientación sexual para

Burt, Vivien K. Manual clínico de salud mental

personas con discapacidad. Alcalá de Guadaira:

de la mujer. 616.89 Bur

MAD : Eduforma, 2007. 30.056.26 Tor
Hardcastle, Mark. Experiencias en la atención
Discapacitats físiques

psiquiátrica hospitalaria. 616.89 Exp

Moya Olea, Ma José. Manual de consulta sobre
Grupos de Ayuda Mutua de personas con

Schreber, Daniel Paul. Memorias de un enfermo

discapacidad física. 30.056.26 Moy

de los nervios. 616.89 Sch

Pérez Trufin, José Antonio. Educación física para

Psicologia

la integración de los alumnos con espina

Caro Gabalda, Isabel. Manual teórico-práctico

bífida. 371.9 Per

de psicoterapias cognitivas. 616.89 Car
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Discapacitats en general

Discapacitats intel·lectuals

To r i c e s R o d a r t e , I r e n e .

Equipo Deletrea. Los niños

Orientación sexual para

pequeños con autismo. CEPE,

personas con discapacidad.

2008. 371.9 Nin

30.056.26

Idioma: Castellà

Idioma: Castellà

Qualsevol tipus de discapacitat,

Aquí s'analitza la relació que hi

Aquest llibre ofereix a les

física o psíquica, limita o

ha entre discapacitat i sexualitat,

famílies una guia senzilla que

impedeix la implicació normal de

amb la finalitat de sensibilitzar

els orienta i ajuda a millorar

la vida familiar, escolar o social

els professionals de la salut i de

aspectes principalment

de qui la pateix, situació que

l'educació sobre la necessitat

relacionats amb l'autonomia dels

s'agreuja segons el gènere,

d'oferir informació i orientació

seus fills i filles. Amb un

l'edat, el nivell econòmic i

integral sobre sexualitat a les

llenguatge senzill, lluny de

cultural de les persones. En

persones amb discapacitat.

tecnicismes i complicades

aquest context, el factor sexual

Ressenya recollida de la web de

explicacions teòriques, tot

resulta gairebé inexistent, d'aquí

l'Editorial Mad Eduforma

incloent abundants exemples

la motivació de les autores per

pràctics i descripcions de casos

abordar un tema poc explorat -i

específics, s'han agrupat en

moltes vegades esbiaixat: el de

aquestes pàgines algunes de les

la sexualitat en les persones

preguntes més freqüents que

amb alguna limitació.

realitzen les famílies de nens i
nenes amb autisme.
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Malalties mentals

Grandin, Temple. Pensar con

Pichot, Pierre. La psiquiatría

Fast, Julie A. Amar a un

imágenes: mi vida con el

actual. Madrid: Triascatela,

bipolar: cómo comprender y

autismo. Barcelona: Alba, 2006.

2009. 616.89 Pic

ayudar a tu cónyuge. Teià:

616.89 Gra

Idioma: Castellà

Robinbook, 2008. 616.89 Fas

Idioma: Castellà

Idioma: Castellà

C o m b i n a n t a u t o b i o g r a fi a i

"La psiquiatría actual", de Pierre

Estimar a un bipolar és el primer

divulgació, a "Pensar con

Pichot, és una obra singular. El

llibre pensat específicament per

imágenes: mi vida con el

seu autor és una de la grans

a la parella d'una persona amb

a u t i s m o " , Te m p l e G r a n d i n

figures de la psiquiatria europea

trastorn bipolar. Si estimes a

aclareix els misteris de l'autisme,

dels últims cinquanta anys. El

algú que pateix aquesta malaltia,

tot explicant des de dins el seu

seu objectiu és oferir una visió

sabràs com de perjudicial i

origen i tractament, les seves

panoràmica dels temes

exasperant pot arribar a ser per

formes de pensar i de sentir, la

fonamentals als quals s'enfronta

a la relació. Pots experimentar

frustració associada a les seves

en l'actualitat la ciència de les

sentiments de por, pèrdua i

limitacions però també la

malalties mentals: les bases

ansietat, així com una incertesa

m a n e r a d ' a p r o fi t a r - l e s i

conceptuals dels trastorns

constant sobre els canvis

convertir-les en avantatges.

afectius o psicòtics; les relacions

d'humor continus de la teva

de la psiquiatria amb la

parella.

psicologia, la neurologia i la
medicina general; l'efecte
placebo; els psicofàrmacs...
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Còmic, Novel·les

Durán, Cristina. Una

Karasik, Paul y Judy. El viaje

Stork, Francisco X. Marcelo en

posibilidad entre mil. Madrid:

juntos: una historia

el mundo real. Barcelona:

Sinsentido, 2009 C Dur

conmovedora de hermanos y

Grijalbo, 2009. N Sto

Idioma: Castellà

autismo. Barcelona: Edicions B,

Idioma: Castellà

2009. C Kar
Idioma: Castellà

Aquests autors són els pares de

Quan l'autisme és diagnosticat a

Marcelo pateix la síndrome de

la Laia, una nena molt especial.

un membre d'una família poden

Asperger, un autisme lleu. Des

Des que va néixer, amb paràlisi

passar moltes coses, i una

de sempre ha assistit a una

cerebral, la Laia ha recorregut

d'elles és que dos dels seus

escola especial on se sent

un munt d'hospitals, centres de

membres escriguin una història

valorat i protegit. Però un estiu

rehabilitació, consultes etc.,

original, barrejada entre llibre i

abans d'acabar la secundària, el

lluitant per viure i guanyar una

còmic, on s'expliquen les

seu pare li proposa un repte:

possibilitat entre mil per seguir

experiències viscudes pels

que treballi en el seu bufet

endavant. Un còmic que posa en

germans Karasik, amb una

d'advocats. Aquest desafiament

primera persona l'optimisme i les

mirada real, sincera i

li farà enfrontar-se al "món real",

ganes de viure per damunt de

commovedora sobre com

un lloc que sempre li ha aterrit.

totes les adversitats.

funciona realment una família
amb un fill o filla autista.
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Tezza, Cristovao. El fill etern.
Barcelona: Club editor, 2010. N
Tez
Idioma: Català

Aquest estiu, Marcelo descobrirà

"Un fill és com un mirall on es

sentiments com l'enveja i la

reflecteix el pare", diu l'epígraf

competitivitat, l'ira i el desig.

d'aquesta novel·la. El pare és un

Marcelo aprendrà també el que

escriptor que no accepta cap

s i g n i fi c a s o f r i r d a v a n t l a

més obligació que la d'escriure:

injustícia. Un despertar que li

segons com es miri, un

farà entendre millor les seves

inadaptat sense ofici ni benefici,

pròpies emocions i connectar

mantingut per la dona. El fill és

amb les persones del seu

un nen amb síndrome de Down:

voltant. Descobrirà que, en

un ésser poc apte al moviment i

realitat, no és tan diferent dels

al llenguatge, que el seu pare

altres.

contempla com un accident
impossible. Tanmateix, aquest
és el mirall, deformant segons la
norma.
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NOVEL·LA EN
LLETRA GRAN I
LECTURA FÀCIL

NOVETATS

Novel·la en lletra gran, lectura fàcil

Novetats en novel·la en lletra gran i lectura
fàcil a la biblioteca

Els materials de Lectura Fàcil són llibres,
documents, pàgines web, etc. elaborats amb

Kipling, Rudyard. Capitans valents. LF Kip

especial cura per ser llegits i entesos per persones
que tenen dificultats lectores.

Riera, Carme. Te deix, amor, la mar com a
penyora. GN Rie

Per què són necessaris els materials LF?
1. Perquè un 30% de la població té dificultats

Rodoreda, Mercè. Viatges i flors. GN Rod

lectores.
2. Perquè l'accés a la lectura és una necessitat

Shakespeare, William. Romeo i Julieta. LF Sha

social i un dret recollit en diversos textos legals
nacionals i internacionals.

Twain, Mark. Les aventures de Huckleberry

3. Perquè llegir és un plaer que permet compartir

Finn. LF Twa

idees, pensaments i experiències.

Més informació a la pàgina web de l'Associació de
Lectura Fàcil:
http://www.lecturafacil.net/content-management/
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LaPissarra
Passats quaranta anys del naixement de la Fundació Balmes, creiem
important mirar enrere, recordar d'on venim i quin camí hem hagut de
recórrer per arribar on som. Camí que no ha estat pla, ni fàcil, però que ens
ha dut a ser el que som actualment.
Institució Balmes,
de Sant Boi de
Llobregat

L'any 1969 una desena de famílies de Sant Boi amb fills i filles amb
necessitats educatives especials, conjuntament amb altres persones de la
vila i comerciants locals, van crear el Patronat Joan XXIII per tal que
aquests infants poguessin ser escolaritzats. Aquests primers alumnes eren
majoritàriament persones amb síndrome de Down. A mitjans dels 70 s'hi
incorporen altres tipologies d'alumnes anomenats bordelines i caracterials.
Aquest canvi va portar la incorporació de la funció clínica, fet molt nou en
aquell moment.

Van arribar els anys 80, i a partir de la signatura de la primera subvenció
amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat comencem a atendre
també a nens i nenes amb problemàtica neurològica greu i pluridiscapacitat,
i vam incorporar noves disciplines professionals de l'àmbit sanitari, com
neuropediatria, fisioteràpia i més tard infermeria. L'any 88 es va signar el
primer concert educatiu amb el Departament d'Ensenyament i també el
conveni amb l'ONCE, que ens ajuda a cobrir les necessitats d'alumnes amb
dèficit visual. Es creen els serveis ambulatoris: centre d'estimulació precoç,
servei d'atenció multidisciplinar i Centre Marianao de Salut Mental. La
cooperativa amplia espais i compra la finca de Marianao; així ja en aquell
moment es disposa de tres seus: Lluís Castells, Raurich i Eucaliptus.
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Als anys 90 es crea la Fundació Cassià Just,

Aquest s'anomena Servei d'Educació Especial

s'incorpora l'estimulació basal i es crea la

Transtorn del Desenvolupament i la Conducta

Unitat Mèdico Educativa (UME) amb un

(SEETDIC).

projecte pioner a tot l'Estat en l'atenció a
adolescents. Però a mitjans dels 90 vam fer

De fet, gràcies al fet que sempre hem encarat

fallida. Es van segregar els serveis

els canvis, no com una amenaça sinó com

ambulatoris i la Fundació i es van constituir en

una oportunitat, hem estat al llarg d'aquests

entitats independents; la Institució Balmes va

quaranta anys pioners en molts aspectes: la

mantenir la titularitat de les escoles. Les

incorporació de la clínica en un centre

persones sòcies i treballadores van fer durant

educatiu, el treball de neuropediatria,

anys un esforç econòmic i personal important,

infermeria i teràpia ocupacional per a

sense el qual no hauríem pogut tirar

l'alumnat greument afectat, vam ser dels

endavant. Però també volem agrair el suport

primers centres a engegar experiències

de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que

d'escolaritat compartida, a crear un servei

en uns moments crítics va atorgar-nos en

específic per atendre adolescents amb

concessió demanial els actuals espais de

Transtorn de la Conducta (TC) i l'únic centre

Balmes I.

amb contracte específic amb el Servei Català
de la Salut per atendre aquesta població.

A partir del 2000 es van consolidant els
nostres models d'atenció. Això suposa un

Vam ser també pioners en l'hípica terapèutica

reconeixement extern de la nostra marca, que

per a les persones usuàries dels centres i en

es materialitza amb la demanda de formació

el concepte kinaesthetics; som centre de

per a altres centres de Catalunya i de la resta

referència en tot l'Estat espanyol en

de l'Estat.

estimulació basal: les dues primeres persones
formadores han sortit del Balmes.

ENS OBRIM
A Europa participant en diferents projectes

I com a cooperativa, actualment som 55

europeus amb centres d'Alemanya i Bèlgica.

persones sòcies, 20 treballadors i

Actualment som l'únic centre concertat de

treballadores, disposem de 2 concerts

l'Estat que disposa d'un servei educatiu

educatius per atendre 133 alumnes, contracte

específic d'àmbit territorial per donar suport a

amb el Servei Català de la Salut per a 73

professionals de l'escola ordinària que atenen

persones amb Transtorn Generalitzat del

Transtorn Generalitzat del Desenvolupament

Desenvolupament i un altre per al programa

(TGD) i Transtorn de la Conducta (TC).

d'atenció als Transtorns de Conducta.
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I ARA QUÈ???
Ens toca seguir endavant, continuar amb la
política d'obertura treballant conjuntament
amb l'Administració per a l'escola inclusiva,
sent centre de referència per al territori, oferint
recursos i suport per millorar la xarxa
educativa del nostre país. El que passarà els
propers deu anys no podem saber-ho, però us
convidem a una trobada per celebrar el 50è
aniversari de la criatura!!!

Montserrat Álvarez Peralba,
Presidenta de la Institució Balmes

Podeu enviar els vostres missatges,
escrits, poemes, fotografies, dibuixos, etc.
a aquesta adreça:
programadiscapacitats@santboi.cat
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