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Presentació 
 ........................................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art és un magnífic vehicle d'expressió. Ens permet 

desenvolupar la imaginació, les habilitats i les capa-

citats. Els seus beneficis són indiscutibles i per això, 

és una eina que facilita la comunicació, la millora de 

l'autoestima, l'autonomia i la integració social de les 

persones amb diversitat funcional.  

En els darrers anys, a la nostra ciutat s'han impulsat 

accions que promouen l'accés a la cultura, a l'art i la  

 

 

 

 

potenciació de la creativitat de les persones amb 

diversitat funcional, no només com a agents de con-

sum sinó, també, com a veritables protagonistes. En 

aquest sentit s'han consolidat projectes com  l'Her-

mes, el Laboratori d'Art Comunitari - LAC i Intersec-

cions.  

I és que, l'expressió artística té la capacitat de tren-

car estereotips i destruir estigmes, ajudant d'aques-

ta manera a poder construir entre tots i totes una 

ciutat més inclusiva i integradora. 

Només em resta, en acomiadar-me, encoratjar-vos 

a que seguiu vivint i participant de totes les activi-

tats que s'organitzen per assolir aquesta fita, com 

les que tenim més properes que són la jornada 

d'Esport Inclusiu que es realitzarà a la Parellada el 

proper 25 d'octubre, i la Fira d'Entitats que es farà a 

la Plaça Catalunya el proper 28 de novembre. 

 

Rebeu una salutació molt cordial, 

 

Javier López Herranz 

Regidor d'Inclusió i Diversitat funcional 
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Accessibilitat per als més petits i petites als 
teatres de Barcelona  

Notícies 
 ........................................................................................................................  

Accessibilitat

 

Al 2009, l'Institut Municipal de Persones amb Dis-

capacitat va impulsar al districte de Les Corts de 

Barcelona un projecte teatre infantil accessible 

que no ha parat de créixer. Actualment compta 

amb la col·laboració de diverses entitats del ter-

cer sector com  ara la Fundació Tres Turons o 

la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i 

Persones Sordes (ACAPPS). 

El projecte de teatre infantil accessible és una 

iniciativa que es duu a terme a diversos teatres i 

centres cívics de la ciutat de Barcelona i té com a 

objectius la promoció d'activitats infantils inclusi-

ves i el foment de la participació dels nens i nenes 

amb discapacitat a les activitats ludicoculturals 

del seu barri o districte. Per això, els espectacles 

del projecte formen part de la programació regu-

lar dels centres cívics i dels equipaments de pro-

ximitat.

 

El projecte també té un aspecte de sensibilització 

important, d'una banda de cara a la ciutadania i 

d'altra banda de cara a les companyies de teatre i 

productors culturals, que prenen contacte amb 

les necessitats de les persones amb discapacitat. 

Per a l'adaptació dels espectacles s'utilitzen dife-

rents recursos tècnics com l'audiodescripció en 

directe, la visita guiada a l'escenografia, la inter-

pretació en llengua de signes, la subtitulació o les 

emissores en freqüència modulada. 

 

Més informació  

http://www.els3turons.org/
http://www.acapps.org/web/
http://www.acapps.org/web/
http://www.apropacultura.cat/
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5 solucions tecnològiques per una ciutat de 
Barcelona més accessible 

 
L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

de Barcelona ha donat suport a cinc eines que fan 

la ciutat comtal més accessible i que van presen-

tar públicament al març a l'edifici MediaTIC de 

Barcelona.  

  
BCN Inclou: L’aplicació sobre lleure inclusiu BCN 

Inclou, desenvolupada per la Fundació Itinerà-

rium, és una app mòbil que recull els actes de la 

ciutat d’interès per a les persones amb discapaci-

tat, tant inclusius (per a persones amb i sense 

discapacitat) com específics per a determinats 

col·lectius de persones amb discapacitat. 

 
Mapp4all:  és un mapa d'accessibilitat universal 

és d'utilitat no només per a persones amb mobili-

tat reduïda, sinó per a totes aquelles persones 

amb necessitats especials que precisin de suport 

visual o auditiu o d’altre tipus de suport com plats 

sense gluten a la carta, serveis per a mares i pares 

amb criatures menors de 6 anys (com sales de 

lactància, rampes per a carrets, etc.), persones 

grans o altres necessitats que Mapp4all vol anar 

implementant amb el temps. 

 
EsclaTIC: és una nova app de missatgeria instan-

tània per a tauletes i mòbils desenvolupada  

 

 
pel Centre Especial de Treball Esclatec, depenent 

de l’Associació Esclat, en conveni amb l'Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat. Es tracta 

d’una aplicació pensada per ser utilitzada per per-

sones amb diferents graus de dificultats de com-

prensió, físiques i de mobilitat. 

 
Estel: La cadira omnidireccional Estel permet 

moure’s en qualsevol direcció, fent inclús despla-

çaments laterals i en paral·lel a un pla, paret o 

mobiliari. Això la fa especialment útil en entorns 

d’exposicions, museus o espais públics, donat 

que, una vegada s’ha executat la maniobra de 

distància respecte al pla, ens podem desplaçar 

lateralment sense necessitat d’executar altres 

maniobres. 

 
Prometteo: és la primera plataforma (xarxa social 

i aplicació) de turisme per a persones amb disca-

pacitat auditiva. Gràcies a aquest servei poden 

viatjar amb molta més independència i sense tro-

bar impediments o barreres. Ofereix informació 

sobre les atraccions turístiques de la ciutat, les 

ofertes d'oci, els hotels i els restaurants que s'a-

dapten a les necessitats de les persones sordes. 

 

Font: Ajuntament de Barcelona 

http://bcninclou.itinerarium.cat/
http://fundacionequipara.cdp-tatum.com/wp/map4all/
http://esclatec.com/esclatic-inovacion-tecnologica-para-personas-con-discapacidad_1271/
http://esclatec.com/ca/portfolio/estel/
http://www.prometteo.com/
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Notícies 
 ........................................................................................................................  

Salut 

 
 
Yes, we fuck! és un projecte documental que s'ha 

pogut dur a terme gràcies a la web de crowfun-

ding Verkami. Encapçalat per Antonio Centeno, 

activista del Moviment de Vida Independent, i 

Raúl de la Morena, realitzador de documentals. 

Els autors ens presenten un documental on s'a-

borda la sexualitat de les persones amb diversitat 

funcional amb l'objectiu de generar un nou ima-

ginari col·lectiu on tothom, sense complexos ni 

censures, sense prejudicis ni discriminacions pu-

gui gaudir de la seva sexualitat. En ell trobarem 

les experiències de diferents persones com la 

Mertxe, una dona cega que vol experimentar amb 

la seva sexualitat, un grup de joves amb discapa-

citat intel·lectual que exposen les seves preocu-

pacions sobre el sexe o l'Oriol, un noi amb paràli-

sis cerebral que vol tenir la seva primera experi-

ència de dominació. 

Yes we fuck: un documental sobre la sexuali-
tat relacionada amb la discapacitat 
  

http://www.yeswefuck.org/
http://www.verkami.com/projects/10562-yes-we-fuck
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El govern de la Generalitat de Catalunya  
aprova el Pla de Mobilitat mHealth.Cat 
 
 
 
  

 
El Govern ha aprovat mHealth.cat, el Pla de Mobi-

litat que permetrà acostar els serveis sanitaris i de 

benestar a les persones a través de tecnologies 

de mobilitat com són els telèfons intel·ligents, les 

tauletes o els ordinadors portàtils i, alhora, facili-

tar la transformació dels diferents processos as-

sistencials i socials. Es tracta de la primera estra-

tègia mHealth que s’impulsa a tota Europa. 

L’objectiu del Govern és que serveixi per facilitar 

la transformació del sistema sanitari i social, mi-

llorar la salut i el benestar social de les persones, 

contribuir a la sostenibilitat del sistema i a fer-lo 

més proper. 

 

Tecnologia segura i sostenibilitat 

Amb aquest Pla, el Govern vol crear un entorn de 

confiança per a totes les eines de mobilitat (com 

les aplicacions del mòbil o les eines de telemoni-

torització per a pacients amb patologies cròni-

ques) que puguin ajudar a aproximar els serveis 

als ciutadans i ciutadanes. Es crearà, així, un apa-

rador d’aplicacions del sector de la salut i dels 

serveis socials, que hauran passat un procés clar 

d’acreditació i de certificació, un entorn segur on  

es pugui encabir qualsevol tecnologia de mobilitat  

 

 

del Departament de Salut o del Departament de  

Benestar Social i Família. Personal sanitari i 

agents dels serveis socials podran recomanar 

aquestes eines amb total garantia, beneficiant 

així a aquella ciutadania que tingui contacte amb 

els serveis de salut o serveis socials.  

 El Pla s’emmarca en la línia de promoure un mo-

del assistencial sostenible i d’excel·lència al servei 

de les persones, orientat a millorar els resultats 

en salut. El mHealth.cat és un element clau en la 

transformació del sistema sanitari i social i contri-

bueix a fer-lo de més qualitat, sostenible i de re-

ferència. Aporta una medicina més ràpida i in-

tel·ligent, es dota de serveis més personalitzats, 

proactius i predictius per donar major autonomia 

i autoresponsabilització a la ciutadania. 

En l’elaboració del Pla mHealth.cat hi han partici-

pat agents de diferents organitzacions dels àmbits 

de la salut, el benestar social i la tecnologia. La 

Fundació TICSalut, amb la col·laboració de la Mo-

bile World Capital Barcelona, serà l’encarregada 

de coordinar el Pla de Mobilitat, amb la participa-

ció de tots els departaments i ens implicats. 

 

Més informació 

 

http://mobileworldcapital.com/es/programas/mhealth/
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Notícies 
 ........................................................................................................................  

Laboral

 

"Estimem la terra" és el lema sota el qual TEB 

Solucions (Taller Escola Barcelona) va obrir al pú-

blic al Barri de Gràcia de Barcelona el primer es-

tabliment CoopMercat generant i oferint feina a 

persones amb discapacitat intel·lectual dins de 

l'àmbit dels serveis de proximitat i col·laborant 

amb altres entitats que també la promouen com 

l'Associació Alba, APRODISCA o l'Olivera. Des del 

març, disposen també d'una botiga online amb un 

ampli catàleg de productes de proximitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest nou concepte  de distribució d'alimen-

tació promou el consum de productes 

d’alimentació cooperatius, d’entitats d’economia 

social i d’empreses locals amb valor afegit. Quali-

tat i proximitat, directe dels productors, sense 

intermediaris. 

CoopMercat, és molt més que una botiga de dis-

tribució d’alimentació. És un espai on els produc-

tors d’arreu de Catalunya posen els seus produc-

tes a l’abast de consumidors en l’àmbit urbà. 

 

CoopMercat ja disposa de botiga online 

http://www.coopmercat.coop/
http://aalba.cat/
http://aprodisca.org/
http://www.olivera.org/php/index.php
http://www.coopmercat.coop/
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Un estudi de disseny format per creatius i creati-

ves amb discapacitat i joves estudiants d'escoles 

de disseny. La casa de Carlota s'ha creat amb  

l'objectiu de sumar i combinar talent, normalitzar 

i integrar al mercat laboral les diferents capacitats 

individuals de cada persona i no les seves disca-

pacitats. És una empresa privada en què es com-

peteix en igualtat de condicions amb altres estu-

dis de disseny. La casa de Carlota ha treballat en 

el disseny de logotips, pàgines web, disseny 

de packaging, revistes, moda tèxtil i idees per 

a marques i empreses que confien els seus pro-

jectes a aquest estudi. Des de La Caixa fins 

a Ferran Adrià. Des d'una petita empresa fins a 

una multinacional.  

 

 

 

L’estudi desenvolupa solucions gràfiques per a 

marques i empreses, així com totes les aplicacions 

de comunicació i de disseny que puguin necessi-

tar.  La forma de plantejar tots els projectes exi-

geix un treball absolut d’integració d’idees, de 

combinar elements i de veure el disseny des de 

diferents punts de vista.  

 

El resultat d'aquesta barreja de talent i diferents 

formes de veure i interpretar la realitat sense 

condicionants, proporciona a l’estudi un valor 

social únic i un treball final, sorprenent. 

 

 
Més informació 

La casa de Carlota: un estudi de disseny for-
mat per persones amb capacitats diverses 

Més informació  

http://lacasadecarlota.org/
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/11/el-dia-de-ferran-adria-3016.php
http://lacasadecarlota.org/
http://www.apropacultura.cat/
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Notícies 
 ........................................................................................................................  

Cultura 

 
 
El  dissabte 25 d'abril va tenir lloc la presentació 

del Programa Hermes. Una proposta d'accessibili-

tat en el que hi participen 10 serveis dels hospi-

tals psiquiàtrics del Parc Sanitari de Sant Joan de 

Déu i l'Hospital Benito Menni- Germanes Hospita-

làries  i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

El projecte es va iniciar al mes de novembre, amb 

unes visites al museu revisant la col·lecció en clau 

de gènere. Enguany l'eix temàtic han estat les 

dones al llarg de la història. 

Algunes clíniques han fet un treball més dirigit, 

amb un equip d'artterapeutes, altres han treballat 

diferents projectes que van des de l'escultura, a 

una màquina del temps per entrevistar a dones 

que han tingut un paper important en la història, 

instal·lacions tèxtils, entrevistes a diferents dones 

sobre els seus somnis... 

 Les encarregades de presentar i conduir l'esde-

veniment van ser sis actrius del Grup de Teatre 

Imagina, amb una proposta en clau de clown cre-

ada especialment per aquest esdeveniment, on 

ens van mostrar interessants i diferents visions 

sobre el gènere. 

  

Projecte Hermes 2015 
 

http://gtimagina.blogspot.com.es/2015/03/emocionant-viatge-un-tren-de-contes-la.html
http://gtimagina.blogspot.com.es/2015/03/emocionant-viatge-un-tren-de-contes-la.html
http://1.bp.blogspot.com/-sNdA0bbHpZ0/VTDI9u3oQJI/AAAAAAAAEX0/zUydysHIJCk/s1600/collage.jpg
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Des del 26 de setembre i fins el 15 de novembre 

podeu visitar els resultats de l'edició del LAC 2015 

a diferents espais municipals: Can Barraquer, Can 

Torrents, Termes romanes i el Centre d’Art Can 

Castells.  

El LAC és una proposta d'art comunitari que va 

sorgir al 2012 des del Museu de Sant Boi i que 

dóna veu a col·lectius i persones que molt sovint 

no tenen veu en aquest àmbit, des del llenguatge 

de l’art contemporani. 

En cada edició artistes i diferents col·lectius tre-

ballen mesos abans un eix temàtic que aquest any 

2015 se centra en la figura de les dones, la visió 

femenina i la seva projecció al llarg de la història. 

Més de 300 persones han participat en els dife-

rents projectes i cadascun d’aquests equips ha 

proposat el seu punt de vista i una obra o per-

formance com a resultat.  

 

 

En aquesta ocasió hi han participat els següents 

artistes: Yelena Cvejiv , Diego Tampanelli  , Zita 

Rodrigues , Javier Salas , Manuel Morales Espi-

nosa ,Emile Naula , Sandro Solsona , Suso Es-

pai , Primo Gabbiano i Jordi Fulla que han donat 

suport als següents col·lectius: Escola de música 

Blai i Net, Tots Som Santboians, Institució Balmes, 

Fundació Cassià Just, IES Rafael Casanova, IES 

Itaca, Pedagogium COS, El Carreró, Fundació Llor, 

Llar d’Avis Sant Josep, Hospital Benito Menni, 

Hospital de Sant Joan de Déu, Projecte inclusiu 

d'integració i cohesió social de l'Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat, Taller de Manualitats adre-

çat a Persones amb Discapacitat i Taller de Manu-

alitats de Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Boi 

de Llobregat, alumnat del Taller d’Art del Centre 

d’Art Lluís Castells, artistes de carrer del Benito 

Menni i interns de la presó de La Model. 

 

Més informació

Ja podeu visitar la darrera exposició del LAC 
 

http://tpkonline.com/#!residencies-per-a-artistes/c1y2y
http://diegotampanelli.com/
http://facebook.com/mimo.ceramica?fref=ts
http://facebook.com/mimo.ceramica?fref=ts
http://edicticafoto.wordpress.com/2013/05/27/mas-alla-del-tiempo-javier-salas-2/
http://obrasmorales.org/
http://obrasmorales.org/
http://naula.se/
http://sandrosolsona.com/
http://susoespai.org/
http://susoespai.org/
http://primogabbiano.blogspot.com.es/
http://jordifulla.com/
https://prezi.com/apodppt1qdb6/laboratori-dart-comunitari/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Sant Boi: seu 
del Clúster de 
Salut Mental 
 ........................................................................................................................  
 

Des del juliol, el Clúster de Salut Mental de Cata-

lunya  té nova seu. L'Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat ha cedit temporalment part del Palau 

de Marianao com a seu del Clúster de Salut Men-

tal de Catalunya, un espai de 280 m2 a les plantes 

baixa i primera de l’emblemàtic edifici.  

La nova seu acollirà cursos i altres accions forma-

tives. També vol facilitar espais a projectes 

d’emprenedoria que apliquin les noves tecnologi-

es al camp de la salut mental. 

Des de la seva constitució al 2013 el Clúster ha 

duplicat fins a 38 les empreses, centres universi-

taris, entitats i institucions públiques que el confi-

guren. 

L'acte d'inauguració va comptar amb la presència 

de diferents personalitats com el conseller de 

Salut de la Generalitat, Boi Ruiz; l'alcaldessa de 

Sant Boi, Lluïsa Moret, i el president del Clúster i 

director gerent de l'Hospital Benito Menni CASM 

Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, 

Joan Orrit.  

Durant la inauguració es va descobrir un mural 

commemoratiu. Les autoritats van visitar les ins-

tal·lacions i van fer els parlaments inaugurals. El 

conseller va dir  que el Clúster "situa a Sant Boi en 

el mapa a través d'un model de concepció del 

servei públic que vol sumar a través de moltes 

visions diferents" . El president del Clúster, Joan 

Orrit, va declarar que el Clúster permetrà "tirar 

endavant projectes empresarials i de país en els 

quals guanyin els participants i les persones amb 

malalties mentals i les seves famílies" . Per la seva 

banda, l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va assegurar 

que el Clúster suposa "una oportunitat estratègi-

ca perquè ens vincula amb la nostra història i 

identitat i amb els més de 180 anys relacionats 
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amb la salut mental i les institucions psiquiàtri-

ques que són referents a nivell internacional" .  

  

Cap a la internacionalització 

La nova seu permetrà a l’organisme avançar en 

els seus reptes estratègics (assistència, formació, 

recerca i generació d’opinió en l’àmbit de la salut 

mental) i reforçar el procés d’internacionalització 

per mitjà de la participació en projectes euro-

peus.  

 L’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya 

va obtenir a principis de juny el certificat Bronze 

Label d’Excel·lència de Clústers que atorga 

l’European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) 

en el marc de l’European Cluster Excellence Initia-

tive. Amb aquesta rellevant certificació, el Clúster 

Salut Mental Catalunya queda acreditat per for-

mar part del programa Catalonia Clusters. 

A més, l’associació té com a repte optar a fons 

europeus per mitjà del programa d’investigació i 

innovació Horitzó 2020 i del programa FEDER Ca-

talunya 2014-2020. Per fer-ho col·labora amb el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat en la creació 

d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat 

Territorial (PECT) RiS3 Baix Llobregat i amb Biocat 

 per a la creació d'una comunitat RiS3CAT en 

l'àmbit de la salut. 
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Notícies 
 ........................................................................................................................  

Esport 

 
 
Entre el 13 de maig i el 29 de juliol i el 2 i el 30 de 

setembre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

juntament amb diferents complexos esportius del 

municipi han organitzat els grups d'activitat mul-

tiesportiva, un projecte adreçat a les persones 

amb discapacitat física i sensorial empadronades 

al municipi.  

El projecte pretén millorar la condició física gene-

ral i evitar el sedentarisme, millorar l'estat psico-

lògic i social de les persones que pateixen una 

discapacitat i possibilitar la seva integració en 

activitats que promocionin l'activitat física com a 

eina per aconseguir una millora de la salut. D'a-

questa manera també s'aborda i normalitza la 

situació de la persona que acaba d'assolir la dis-

capacitat o disfunció limitant donat que han de 

realitzar un reajustament en la seva nova condició 

i situació. 

L'activitat física proporciona aquesta normalitza-

ció d'una manera natural. Al fer-ho conjuntament 

amb altres persones en condicions similars, fa 

que aquest pas sigui acceptat de manera més 

natural i amb menys conseqüències psicològi-

ques. 

 

 

 

 

 

Nous grups d'activitat multiesportiva  

Més informació 

Esport Inclusiu 

programadiscapacitats@santboi.cat 

Tel: 93 635 12 00 

Ext: 424 Elena Gil 

Ext: 176 Marta Bosch 

mailto:programadiscapacitats@santboi.cat
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El diumenge 17 de maig unes 700 persones es van 

reunir per participar en la tradicional Passejada 

en Bicicleta que es realitza a Sant Boi de Llobregat 

des de fa 34 anys i que ha estat organitzada per 

l'Ajuntament amb la col·laboració del Club Ciclista 

de Sant Boi i la botiga Decathlon del Parc Comer-

cial de Sant Boi. La passejada va iniciar el seu re-

corregut al Parc Ciclista de Sant Boi i va finalitzar 

al carrer Baldiri Aleu. Igual que l'any passat, el 

Parc Sanitari de Sant Joan de Déu va obrir les se-

ves portes i una part del recorregut es va realitzar 

pel seu interior. Una vegada finalitzada la passe-

jada, les persones assistents van poder realitzar 

diferents activitats lúdiques i familiars com una 

gimcana d'habilitats, spinning, circuit BMX, inicia-

ció al patinatge en línia, tennis infantil i també 

una activitat de bicicletes adaptades per a tot-

hom. Continua l'aposta municipal pel Projecte 

Esport Inclusiu que vol promoure la pràctica es-

portiva de les persones amb discapacitat en igual-

tat d’oportunitats. Aquest projecte, vol donar 

sortida a respostes multidisciplinars treballades 

des de diferents àmbits i òptiques de la interven-

ció pública.  

  

Rècord de participació en la 34ª passejada 
amb bicicleta  
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II Edició del No Limits Motor Tour a Barce-
lona 
 

Notícies 

 ........................................................................................................................  

Lleure i oci 

L'11 de juliol  es va celebrar a Barcelona la segona  

edició del No Limits Motor Tour, una prova auto-

mobilística sense barreres i oberta tant a perso-

nes amb discapacitat com a persones amb cotxes 

ecològics. La competició, organitzada per ECOM i 

Rally Classics va posar a prova l'orientació i l'es-

tratègia de les persones participants. Hi van po-

der participar persones amb discapacitat física 

amb cotxe, vehicle sense carnet o quad. Per a la 

resta de persones, la participació va estar oberta 

a aquelles que participaven amb un vehicle eco-

lògic: elèctric, híbrid o de gas. Durant dues hores 

els equips participants van poder completar el 

recorregut que tenia com a punt de sortida i d'ar-

ribada el Moll de la Marina de Barcelona. Durant 

la jornada hi va haver exhibicions, activitats diri-

gides i xerrades.  

Enguany hi van participar un total de 25 equips, 

15 de persones amb algun tipus de discapacitat i 

13 corresponents a vehicles ecològics. L'equip 

guanyador va ser el format per Javier Martín i 

Jordí Renú.  

 

 

Més informació  

 Visita la web oficial 

 

http://rallyclassics.eu/
http://www.specialolympics.cat/
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Notícies 
 ........................................................................................................................  

Social 

 
 
La  Fundació AMPANS ha editat un vídeo en què 

dotze pares parlen de la relació que tenen amb 

els seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual. 

Es tracta de dotze reflexions d’homes de totes les 

edats i procedències que parlen sols i sense eu-

femismes del que significa per a un pare tenir 

un/a fill/a amb una discapacitat. Els i les protago-

nistes que apareixen en aquest curt també han 

estat protagonistes del calendari 2015 de la Fun-

dació AMPANS. Tant el vídeo com el calendari 

formen part de la campanya d'un programa de 

beques per a famílies amb fills/es amb discapaci-

tat intel·lectual. Durant el darrer anys se'n van 

beneficiar 139 famílies. 

AMPANS és una associació sense afany de lucre 

que es va fundar l’any 1965 de la mà d'un grup de 

pares i mares de la comarca del Bages preocupats 

per l’educació i la integració del seus fills i filles 

amb discapacitat intel·lectual, i va constituir així 

l’inici del que és avui la Fundació AMPANS. Actu-

alment presta els serveis següents: escola 

d’educació especial, acolliment residencial, aten-

ció diürna, servei d’inserció laboral, centre espe-

cial de treball, servei a les famílies i el programa 

Vida Autònoma. 

 

 

 

Pares ens apropa a la relació entre pares i 
fills i filles amb discapacitat  

Visita la web de la Fundació AMPANS 

Pots veure el curt aquí  

 

http://www.ampans.cat/
https://www.ampans.cat/es/
https://www.youtube.com/watch?v=0x7I5Ew6YI0
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Els avis i les àvies tenen un paper molt important 

a les famílies amb infants amb discapacitat: do-

nen suport tant als pares i mares, com als ger-

mans i germanes, com als néts i nétes amb neces-

sitats especials. 

Quan neix un infant amb discapacitat, afecta a 

tots els membres de la família. En el cas dels 

avis/es, poden estar passant pel mateix que sen-

ten els seus propis fills i filles (tristesa, confusió, 

impotència, ràbia…) amb un matís impor-

tant: pateixen per partida doble, pel nét o néta 

que acaba de néixer i pels pare i mare d’aquest 

infant. 

De vegades, als avis i les àvies, els pot resultar 

més difícil acceptar la realitat perquè estan més 

lluny de la situació. I poden tenir dues dificultats: 

comprendre els sentiments cap  a l'infant i voler 

ajudar als fills/es. Aquesta confusió pot disminuir 

la capacitat de donar suport. 

Fruit d’una jornada d'avis i àvies que cuiden dels 

seus néts i nétes amb discapacitat i de les experi-

ències recollides per Nexe Fundació durant els 

seus gairebé 30 anys d’existència, aquesta entitat 

ha editat un manual  

El manual recull informació sobre la discapacitat i 

l’impacte que pot tenir a la família, orientacions 

bàsiques per a relacionar-se amb un nét o néta 

amb discapacitat, algunes idees per a donar su-

port a la família nuclear, la importància de la cura 

d’un/a mateix/a per poder donar aquest suport i 

experiències d’altres avis i àvies per sentir-se re-

colzat en aquesta experiència. 

Aquest manual ha rebut el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona dins del marc del 20è 

aniversari de l’Any Internacional de la Família. 

 

 

Accedeix al manual 

Més informació  

Manual d’orientació per a avis i àvies amb 
néts i nétes amb discapacitat 
 

http://familia.bcn.cat/sites/default/files/arxius-noticies/Manual%20Avis%20i%20%C3%A0vies%20amb%20n%C3%A9ts%20amb%20discapacitat_0.pdf
http://www.nexefundacio.org/suport-a-families/suport-a-familiars/avis-i-avies/
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Entitats 
 ...........................................................................................................  
 

 

La Plataforma TDAH és una associació sense ànim 

de lucre constituïda a l’any 2005 i formada per 

persones afectades i familiars de persones amb 

un diagnòstic de TDAH. Tot i que la seu social està 

situada a Sant Boi de Llobregat, també disposen 

d'una delegació a Badalona i formen part de la 

Federación Española de Asociaciones de Ayuda al 

Déficit de Atención e Hiperactividad i de la Fede-

ració Catalana d’Associacions de Familiars i Afec-

tats de TDAH. 

 

Abordar el TDAH en la seva totalitat 

La Plataforma TDAH desenvolupa diferents tipus 

d'activitats per a les persones sòcies: 

 Tallers d’Ajuda Mútua per a famílies. 

 Tallers adreçats a persones adultes amb 

TDAH. 

 Tallers adreçats a professionals de l'àmbit 

educatiu.

 

 Sessions per a famílies i persones educa-

dores per a treballar pautes per a mante-

nir amb els nens i les nenes diagnosticats 

de TDAH 

 Sortides familiars lúdiques en les que s'in-

tercanvien experiències 

 

 

També desenvolupa diferents programes a Sant 

Boi de Llobregat. El primer  és el Programa d'Ori-

entació Psicopedagògica que compta amb el su-

port de la Generalitat de Catalunya es realitza en 

 La Plataforma TDAH celebra el seu 10è ani-
versari 
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Plataforma TDAH 

Hotel d’Entitats 

 C/ Riereta, 4 

08830 Sant Boi de Llobregat 

Visita la web 

 

col·laboració amb el Centre de Psicologia Mèdica 

de Sant Boi  i amb el CIM Centre de Psicologia 

Mèdica de Badalona. Per altra banda també dis-

posen del Programa d'Atenció Individualitzat que 

es du a terme al Centre de Psicologia Ronda i 

compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat. Aquest programa està destinat a 

les famílies incloent-hi tots els seus membres: 

pares i mares, germans i germanes, avis i àvies...  

 

10 anys donant a conèixer la TDAH 

Enguany, la Plataforma TDAH ha celebrat el seu 

10è aniversari, per aquest motiu el 20 de març 

del 2015 es va realitzar la I Jornada TDAH Ens 

mou el TDAH a la sala d’actes de la Biblioteca Jor-

di Rubió i Balaguer de Sant Boi. L’acte va comptar 

amb el suport de l’Ajuntament de Sant Boi i a 

participació de l’alcaldessa de Sant Boi de Llobre-

gat, Lluïsa Moret i les persones assistents van 

poder participar en tres conferències: 

Els infants amb TDAH a l’àmbit educatiu a càrrec 

de la doctora Cristina Serra Amaya, Neuropedia-

tra de la Unitat Trastorns de l’Aprenentatge 

(UTAE) de l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu 

(Barcelona).   

El TDAH des de dins: una experiència subjectiva a 

càrrec del psicòleg Daniele Cipriano, cap d’equip 

de la Unitat de Trastorns de Conducta d’ITA i An-

na Rodríguez psicòloga de la Unitat de Trastorns 

de Conducta d’ITA. 

 

El TDAH en l’Adult: de la singularitat al malson  a 

càrrec del doctor Miquel Casas Brugué, Catedràtic 

de Psiquiatria Universitat Autònoma de Barcelo-

na, Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, 

Cap del Servei de Psiquiatria Hospital Universitari 

de la Vall d’Hebron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformatdah.santboi.net/
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CID//Centre d’Informació de la discapacitat 

 
 

 

 

Notícies 

Enguany celebrem el desè aniversari de la Biblio-

teca Jordi Rubió i Balaguer, 10 anys al servei de 

tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi de Llo-

bregat, oferint informació, formació i oci. Entre 

aquesta oferta cultural han volgut destacar els 

recursos per a les persones amb discapacitat i han 

realitzat activitats de sensibilització que inclouen 

totes les diversitats donant suport així a la inte-

gració de tothom a la biblioteca.  

En aquest 2015 el CID ha mantingut els criteris de 

selecció i adquisició de material per fer créixer el 

fons documental que ja arriba a més de 2.200 

documents, amb la voluntat de facilitar eines i 

recursos a totes les persones que ho necessitin.   

 

  

Fons especialitzat 
del centre de la 
discapacitat 
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Butlletí del CID 

El CID manté el compromís d’elaborar un butlletí 

de novetats cada trimestre, i en el mes de de-

sembre editaran el número 18, que estarà dedicat 

al Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. 

Tots els butlletins estan disponibles aquí   

 

Bloc del CID 

El bloc del CID va complir un any al març del 

2015. En els seus primers 12 mesos han publicat 

105 notícies, 1.056 persones han llegit els seus 

articles i han rebut un total de 4.045 visites. 

Aquestes notícies també s’han reportat al Face-

book de les Biblioteques de Sant Boi de Llobregat  

contribuint així a fer-ne més ressò. 

 

ACTIVITATS 

Al llarg de l’any el CID ha programat diverses acti-

vitats, per a infants i per a persones adultes, on el 

tema de la discapacitat ha estat present. Entre les 

ja realitzades: 

Hores del conte: 

La gàvia. Història d’un gos pigall que podran co-

nèixer tots els nens,  13 de 

febrer 

El gos Faluc, Rosalia la gata espia. El conte d’un 

gos de tres potes i una gata sorda que junts són 

invencibles. 20 de març 

Un tren de contes. Amb la col·laboració de Asoci-

ación Grupo Teatro Imagina, un col·lectiu molt 

especial que ens va visitar amb motiu de 

l’aniversari de la biblioteca i ens van regalar 

aquesta història amb molt humor.  

 
Presentació de llibre 

El 22 d’abril l’autora Rosa del Hoyo Pérezva pre-

sentar el llibre Mente, encuéntrame: dos meses y 

medio en la vida de una autista. L’autora va estar 

molt ben acompanyada pel seu editor, Joan Miret 

i membres del Clúster de Salut Mental de Sant 

Boi.  

 
Taller 

El 9 de maig un grup de nens i nenes amb autisme 

i sense van poder interactuar i participar conjun-

tament en el taller El millor conte de tots els con-

tes. Després de  crear una història, dibuixar i pin-

tar les il·lustracions, s’emportaren el conte a casa 

com a record.  

 
Tertúlia 

En el marc del Cafè dels filòsofs, que te lloc els 

últim divendres de mes, el dia 30 d’octubre la 

trobada girarà en torn del tema de la salut men-

tal, per recordar que el dia 10 d’octubre va ser el 

dia mundial de la salut mental.  

 

Pròximes activitats  

“L’elefant Mainú i l’amistat”  

El 20 de novembre podeu assistir a l’hora del con-

te-taller sobre aquest conte de El Ginjoler. 

http://issuu.com/bibliotequesdesantboi/stacks/4c60fe73fd254f44914a10df1de83bb3
https://cidiscapacitat.wordpress.com/


Sumant Capacitats #8 
 

 
  

23 

L’elefant Mainú i l’amistat  és un conte en llengua 

de signes que gaudirà tothom. En acabar hi haurà 

un taller de dibuix i  també podreu aprendre al-

gunes paraules en llengua de signes. A càrrec de 

El Ginjoler – El Cep i la Nansa 

 

Plans de futur de Màrius Serra. 

I per acabar l’any, en la tertúlia literària, que rea-

litzen cada primer dimecres de mes, comentaran 

el llibre de Màrius Serra, Plans de futur. La no-

vel·la està basada en la vida de Ferran Sunyer, 

matemàtic català.  El protagonista, tetraplègic a 

causa d’una greu atròfia al sistema nerviós en 

néixer, va ser plenament autodidacta i els seus 

treballs en el camp de les matemàtiques van re-

bre el reconeixement d’institucions catalanes i 

espanyoles, i de la comunitat matemàtica inter-

nacional. La cita serà el 2 de desembre a les 

18:30h, tot recordant que el dia 3 se celebra el 

Dia Internacional de les Persones amb Discapaci-

tat. 
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Novetats documentals 
 
 

 
 

 
 Ana Mª Marco y Gabriela Topa. Salud mental comunitaria. 

Uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad es el au-

mento de trastornos psíquicos en todas las franjas de edad de la po-

blación, con el consiguiente riesgo de exclusión social y de pérdida de 

potencialidad de todo el grupo social. En este momento urge pensar 

sobre aquellas cuestiones emergentes que hacen tambalear el fun-

damento de la convivencia grupal, que es la persona, sujeto desde la 

cual se crea todo el tejido y entramado social. 

 

 

 

 

 

Margarita Ortiz-Tallo. Psicopatología clínica: adaptado al DSM-  

El objetivo de esta obra es acercar al lector a los diferentes trastornos 

psicológicos que se presentan, de manera sencilla y aplicada con 

ejemplos prácticos y, siempre, teniendo en cuenta las clasificaciones 

actualizadas, pero recordando que se trata de personas que están 

sufriendo y que solicitan orientación y apoyo. C onocer los trastornos 

psicológicos debe ser la base para desarrollar una relación respetuo-

sa centrada en la ayuda. El libro es el resultado del trabajo y de la ex-

periencia de un grupo de profesionales profesores de Psicología con 

práctica clínica. Se han tratado las materias teniendo en cuenta el 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) 

y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 
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Viapiano Dilascio, Rossana.  Autismo y espejismo: lo que confunde y 

aliena en los adultos con Trastornos del Espectro Autista.  

Mientras se examinan sus fluctuaciones conductuales y anímicas, el 

fenómeno del espejismo se posicionará como una imagen desvirtua-

da de la realidad, matices perceptivos en los que el adulto con T.E.A., 

se aferrará (desde sus propios parámetros de comprensión y existen-

cia) hacia una aprehensión del mundo que fabrica una mirada, y una 

consecuencia de mirada. 

 

 

 

 

 

 

González Vázquez, Anabel. Trastorno de identidad disociativo o per-

sonalidad múltiple.  

En los últimos años se ha puesto en evidencia la acusada frecuencia 

con que se presentan los cuadros de trastorno de identidad disociati-

vo o trastorno de personalidad múltiple, que normalmente vienen 

acompañados de muy diversos síntomas y con muy distintos aspec-

tos. También se ha mostrado en numerosas investigaciones que esta 

sintomatología correlaciona con antecedentes traumáticos graves, 

tempranos y generalmente vinculados a disfunciones de apego con 

los cuidadores primarios o traumatización intrafamiliar severa. 

En este libro se recorre la historia del trastorno, se ayuda al lector a 

entender la sintomatología disociativa, a aprender a detectarla y a 

comprender cómo se genera a partir de las experiencias vitales ad-

versas. También se ilustra a partir de varios casos la exploración y el 

tratamiento de estos cuadros. 
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José Francisco Guerrero López, María Bascones Marquez, Rafael 

Pérez Galán. El Lado oculto del TDAH en la edad adulta.   

Una propuesta inclusiva desde lo profesional y la experiencia 

En este libro escriben algunos de los más prestigiosos autores sobre 

el TDAH (hiperactividad) que existen tanto en el ámbito nacional co-

mo internacional y ofrece también una serie de testimonios, llenos 

de sensibilidad y de creatividad, escritos por personas con TDAH. 

 

 

 

 

No us oblideu de fer un cop d'ull al Butlletí Digital de les 

 Biblioteques de Sant Boi  

http://issuu.com/bibliotequesdesantboi
http://issuu.com/bibliotequesdesantboi
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