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Presentació
........................................................................................................................
La biblioteca pública, és un pas obligat, i constitueix

seves característiques físiques, socials o de qualsevol

un requisit bàsic de l’educació permanent, les decisi-

altra mena.

ons autònomes i el progrés cultural de la persona i

Les biblioteques de Sant Boi des fa anys estan treba-

els grups socials.

llant per a que l’accessibilitat a la biblioteca sigui entesa en sentit ampli. No només és important que la
persona pugui accedir a l’edifici, sinó que ha de tenir
al seu abast tots els serveis i productes culturals que
s’hi ofereixin.
En definitiva, les biblioteques com a eines inclusives,
han d’oferir a totes les persones les possibilitats de
desenvolupar les seves capacitats i desitjos, i de participar en el progrés de les societats en les quals viuen.
En aquesta línia, aquest any, celebrem el 10è aniversari del CID- Centre d’Informació de la Discapacitat a
Sant Boi de Llobregat a la biblioteca Jordi i Balaguer
amb el suport del Departament d’Igualtat d’Oportu-

El caràcter col·lectiu de les biblioteques, i el seu fort

nitats amb l’objectiu de difondre i posar a l’abast de

component social, educatiu i cultural, les converteix

tothom un fons documental especialitzat en l’àmbit

en institucions clau per aconseguir la integració de

de la discapacitat així com serveis i recursos.

les persones amb diversitat. Però només serà possible si es garanteix l’accés i la utilització dels seus ser-

Javier López Herranz

veis a totes les persones usuàries, sense importar les

Regidor d’Inclusió i Diversitat Funcional
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Deu anys del CID
........................................................................................................................
Ja fa deu anys que la Biblioteca Jordi Rubió i Bala-

inicien les feines de la seva difusió. A finals de

guer va apostar per la creació d’un centre especi-

2007, amb motiu del Dia Internacional de les Per-

alitzat en la discapacitat. Amb la col·laboració de

sones amb Discapacitat es va fer la inauguració ofi-

la Unitat d’Inclusió Social i Igualtat, de l’Ajunta-

cial.

ment de Sant Boi de Llobregat, es va portar a

Al CID oferim tot el material que tenim sobre dis-

terme el projecte de creació d’aquest espai, a

capacitat en general i salut mental per a la consulta

l’àrea general de la Biblioteca. Tot aquest temps

en sala a la biblioteca i per al préstec individual. El

hem estat treballat de forma transversal amb

fons es basa en: llibres: obres divulgatives, manu-

l’Ajuntament de Sant Boi i hem crescut en fons i

als, guies, assaig, biografies, relats personals i no-

experiència.

vel·les de o sobre discapacitats; revistes, contes
infantils, pel·lícules, llibres en lletra gran, llibres de
lectura fàcil i audiollibres. Tot aquest fons està disponible a través del catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals, de la Diputació de Barcelona ,
on es poden fer les consultes per títol, autor, ma-

Amb l’objectiu de formar un centre especialitzat

tèria i paraula clau; és a dir igual que tot el fons que

en la discapacitat, el Centre d’Informació de la Dis-

contempla el catàleg. Això ens facilita la difusió ja

capacitat (CID) es va començar a preparar l’any

que arribem a tota la comunitat virtual, i tothom

2006. Amb la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer re-

que ho desitgi o el necessiti, pot accedir als docu-

cent inaugurada, la creació i manteniment d’un

ments a través del préstec entre biblioteques. Això

centre especialitzat va ser un repte. Durant l’any

vol dir que no només es presta documents en la

2006 i el 2007 vam establir els eixos i la forma que

pròpia biblioteca, sinó que quan es sol·licita també

hauria de tenir el CID, vam començar amb la selec-

es fa préstec d’aquests documents a altres biblio-

ció documental, com presentar-la, i fer-la accessi-

teques i a d’altres usuaris de fora del municipi de

ble, on se situaria, etc. Al 2007 el centre ja estava

Sant Boi.

format, ubicat a la Àrea General de la biblioteca i
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de Passanties Internacionals, que s’ha celebrat del
6 a l’11 de novembre d’aquest any a la ciutat de
Sao Paolo, Brasil. Les passanties pertanyen al Programa Iberbiblioteques, i sota el tema “Accessibilitat, diversitat i inclusió a les biblioteques públiques”, ens hem reunit un total de vint-i-set participants, tres per cada un dels nou països participants, per conèixer de prop els projectes i les experiències en accessibilitat cultural i inclusió que
Hem fet difusió del fons en format paper, a través

es porten a terme en els centres culturals de Sao

del “Butlletí del CID”, que aquest desembre arriba

Paolo. Ha estat una experiència molt enriquidora

al número 26. També dinamitzem un bloc, creat el

que ens ha permès establir lligams amb els profes-

març del 2014, per expressar i comunicar les no-

sionals de Brasil, Colòmbia, Medellín, Argentina,

vetats i les notícies d’interès locals i internacionals.

Mèxic, Paraguai, Xile i Costa Rica, que facilitarà la

En aquest mitjà s’han publicat fins a 254 notícies

comunicació i la difusió de programes intercultu-

(fins octubre de 2017), i s’han rebut un total acu-

rals d’accessibilitat i d’inclusió.

mulat de 8000 visitants.
Tenim la satisfacció de ser un punt de referència
per a altres professionals bibliotecaris/es que volen crear un centre especialitzat en diversitat funcional i ens visiten per conèixer de prop la seva experiència. Aquesta és una de les formes de projecció externa que hem viscut amb el CID, i també a
través de la col·laboració en projectes inclusius, el
més recent dels quals ha estat la participació de la

La dinamització del fons a través d’activitats ha

realització de les bibliografies selectives amb la te-

estat diversa i han programat i realitzat activitats

màtica de la discapacitat, “El calaix de la diversitat”

de diferents tipus, pel públic infantil i adult. La

que promou el Servei de Biblioteques de la Gene-

major part han estat accions centrades en la sensi-

ralitat de Catalunya.

bilització envers la diversitat funcional: hores del

En l’àmbit de la promoció externa estem molt or-

conte, titelles, tallers, presentacions de llibres, xer-

gullosos d’haver estat escollits en el Segon Concurs

rades, exposicions i concerts.
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Aquests deu anys hem viscut moltes experiències,

A l’Associació Tots Som Santboians, per la partici-

i ha estat una dècada plena de vivències riques i

pació en l’hora del conte “La Cosecha del Arco Iris”.

molt humanes. Tota la feina feta no hagués estat

A en Cysko Muñoz i el seu grup, per ajustar el seu

possible sense l’equip de professionals que forma

temps al seu calendari, amb l’espectacle “Con el

part del conjunt de la biblioteca. La sinergia de tot

verso al traste”.

el personal, el treball en equip, ha contribuït a l’en-

A les persones participants en el I Concurs de Poe-

riquiment del CID i ha facilitat la realització de to-

sia “Perfecto esperpento” contra l’estigma en salut

tes les idees, projectes i feines.

mental, i al mateix Cysko per haver ajudat exercint

En ser un any d’aniversari, hem volgut celebrar-ho

com a president del jurat.

amb tots els usuaris i usuàries de la biblioteca amb

Al CDIAP Sant Boi, per la presentació del llibre

una programació especial. A més de les activitats

“Construyendo mundo: autismo, detección precoz

recurrents que programem al llarg de l’any, com

y psicoanálisis” en record de la seva autora Cecilia

els clubs de lectures per a persones amb diferents

Hoffman.

capacitats, hem confeccionat un calendari concen-

A la Fundació Ecom i l’Associació Aramis que han

trant les activitats entre el mes d’octubre i desem-

volgut compartir l’exposició i la projecció docu-

bre, marcant com a fites les dates emblemàtiques

mental “Vida independent”.

del 10 d’octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, i

A l’Associació Equilibri que ens ha donat suport ce-

el 3 de desembre, Dia Internacional de las Perso-

lebrant la darrera projecció del VI Cinefòrum Salut

nes amb Discapacitat.

Mental a la biblioteca. “El silenci del Jonc” ha estat

Agraïm a les entitats socials, a les associacions, als

el documental escollit per tancar els actes de cele-

artistes locals, als companys i companyes, als usu-

bració d’aquest any tan intens.

aris i usuàries la seva col·laboració i participació

Han passat deu anys, i volem celebrar-ne deu i vint

en totes les idees i projectes que han posat en

més. Mantenim la voluntat de continuar treballant

marxa. Sense aquesta col·laboració, moltes vega-

per a tothom, i sobretot encoratjant a les persones

des desinteressada, possiblement no haguéssim

amb més vulnerabilitat a fer ús de la seva biblio-

pogut fer una programació tan completa:

teca.
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L'entrevista del
butlletí
...........................................................................................................
En aquesta edició del Sumant Capacitats entrevis-

mats que està segmentat en diverses àrees temà-

tem a la Maria José Maya García, coordinadora

tiques relacionades amb la discapacitat i les malal-

del CID a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de

ties mentals. La nostra missió és seleccionar, ad-

Sant Boi de Llobregat.

quirir, catalogar, classificar, organitzar i difondre
aquest material a la població interessada. Aquest
té una icona que l’identifica com a document del
fons especial, cosa que facilita la consulta.
Com va sorgir el CID, quina necessitat es va detectar?
El CID va néixer ara fa deu anys, l’any 2007 vam
començar aquest projecte en conjunt amb la Unitat d’inclusió Social i Igualtat de l’Ajuntament de

Què és el CID?

Sant Boi de Llobregat. Aquesta secció volia donar

El CID és el Centre d’Informació de la Discapacitat.

a conèixer la documentació que tenia com a resul-

És un centre de documentació especialitzat en dis-

tat de la seva tasca diària a tota la població i de

capacitat i salut mental que està ubicat a la Biblio-

manera acordada vam establir la biblioteca Jordi

teca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobre-

Rubió i Balaguer per crear l’espai de documentació

gat, en l’Àrea General de la biblioteca, a prop del

especialitzat en la matèria. Es fonia així l’interès de

taulell d’informació, per satisfer qualsevol con-

les dues parts, ja que la biblioteca estava interes-

sulta. És un espai amb documents de diferents for-

sada en crear un àrea d’interès documental sobre
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una temàtica tan arrelada al territori com és la sa-

hores del conte i tallers en llengua de signes, pre-

lut mental. En aquella època, costava molt trobar

sentacions de llibres, xerrades, conferències, ta-

informació i llibres de divulgació sobre discapacitat

llers, titelles, exposicions i projeccions documen-

i malaltia mental, en un llenguatge entenedor i ac-

tals.

cessible per a la majoria de persones. Vam decidir

En quant a les activitats recurrents volem destacar

que seria una bona aposta crear aquest centre es-

els clubs de lectura. Per una banda el Club de Lec-

pecialitzat a la biblioteca i poder-ho fer accessible

tura Fàcil, que realitzen des de fa quatre anys, i

a tothom. El centre es va inaugurar oficialment a

que actualment, té una periodicitat setmanal. Ens

finals de l’any 2007, quan ja teníem els fons ubicat

reunim els dijous a la tarda amb un grup de perso-

en el lloc on és ara, amb l’estructura i l’ordre ac-

nes de diferents capacitats lectores per llegir en

tual.

veu alta llibres en format lectura fàcil. Els diven-

Quins són els serveis que ofereix el CID?

dres al matí també comptem amb un club de lectura en veu alta de persones de l’àmbit salut men-

El CID ofereix tot el material que té sobre discapa-

tal, amb el mateix format, el grup llegeix en veu

citat en general i salut mental per a la consulta en

alta la novel·la que prèviament han escollit. Els

sala a la biblioteca i per al préstec individual. El

clubs de lectura són una activitat que considerem

fons es basa en: llibres: obres divulgatives, manu-

molt interessant i que volem potenciar perquè és

als, guies, assaig, biografies, revistes, contes infan-

una proposta que aporta molts aspectes positius.

tils, pel·lícules, llibres en lletra gran, llibres de lec-

El fet de compartir la lectura és una bona eina per

tura fàcil i audiollibres. Tot aquest fons està dispo-

promoure les habilitats lectores, la creativitat,

nible a través del catàleg de la Xarxa de Bibliote-

l’autoestima i la relació i comunicació oral amb els

ques Municipals, de la Diputació de Barcelona .

altres.

Això facilita la difusió ja que arriba a tota la comunitat virtual, i tothom que ho desitgi o el necessiti,

Quina projecció té el CID en la població de Sant

pot accedir als documents a través del préstec en-

Boi i pobles o ciutats del entorn?

tre biblioteques.

Amb la creació del CID, la biblioteca Jordi Rubió i

A més a més, al llarg dels anys hem programat ac-

Balaguer ha estat un centre pioner, tant és així que

tivitats amb l’objectiu de sensibilitzar la població.

ens hem convertit en referència per altres com-

Especialment, hem fet hores del conte sensorials,

panys/es professionals que han volgut formar un
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centre d’interès relacionat amb la diversitat funci-

aquest desembre serà el número 26. En aquest

onal. Hem rebut visites de companys/es bibliote-

butlletí, donem a conèixer les novetats bibliogràfi-

caris per conèixer de primera mà el funcionament

ques vinculades amb la diversitat funcional que es

del CID. Per a nosaltres és una gran satisfacció, so-

posen a l’abast de l’usuari: llibres, guies, obres de

bretot, per haver estat precursores en crear un

literatura, audiovisuals... L’estructurem en dife-

centre d’aquestes característiques i en divulgar

rents apartats en funció de la temàtica de les no-

aquesta temàtica i fer-ho de manera accessible.

vetats. També aprofitem la seva divulgació per a
donar a conèixer activitats que fem a la biblioteca

A més a més, hem col·laborat en jornades com per

i notícies municipals relacionades amb la diversitat

exemple, en una Jornada a la seu de l’ONCE en Bar-

funcional.

celona on vam ser convidades per explicar què podem oferir les biblioteques a les persones amb dis-

A més a més, col·laborem amb el Butlletí de Su-

capacitat visual. Hem participat amb el Servei de

mant Capacitats redactant una ressenya de les ac-

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya en

tivitats i novetats de llibres més destacables del

l’elaboració de la bibliografia bàsica titulada “El ca-

CID.

laix de la diversitat”, sobre materials de lectura in-

En format digital, vam estrenar el març del 2014 el

clusiva i adaptada. I per acabar aquest any 2017

bloc del CID. Un espai d’informació de les novetats

hem estat escollits, a través d’un concurs, per par-

de documents del mateix butlletí en paper, de les

ticipar en les passanties “Accessibilitat, inclusió i

diferents activitats i treballs que fem, de les notí-

diversitat” que organitza el Programa Iberbibliote-

cies sobre la temàtica de la diversitat funcional,

ques, i que s’ha celebrat a Sao Paolo, del 6 a l’11

donant prioritat a l’àmbit municipal, local, fins a les

de novembre d’enguany. Aquest últim projecte ha

notícies més internacionals. L’objectiu del bloc és

estat una experiència molt enriquidora, de la que

que la gent pugui trobar el màxim d’informació

hem après molt del que es fa en altres països i es-

possible i de qualitat via telemàtica. A més a més,

perem poder posar en pràctica algunes de les

les publicacions que generem en paper es poden

idees que hem vist.

consultar i descarregar lliurement a través del bloc

Quina difusió es fa del CID?

a l’apartat “publicacions”.

De diferents formes, canals i mitjans. Actualment,

Totes les notícies generades en el bloc es difonen

fem un butlletí de novetats en paper, de periodici-

també a través de les xarxes socials Facebook i

tat trimestral

Twitter que té creada la biblioteca.

titulat “el Butlletí del Cid”, que
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Quina valoració fas de l’existència del CID durant

sevol errada en el tractament del fons, o de man-

aquests deu anys?

cança que es detecti, agrairem qualsevol esmena
o proposta.

Hem tingut deu anys de molta feina: idear com posar-ho en marxa, quins materials hauríem de con-

Per finalitzar, volem donar les gràcies a tots els

templar, on ubicar-lo i com organitzar i ordenar el

usuaris i usuàries que ens visiten i utilitzen el fons

fons. Quan vam començar teníem molts dubtes so-

del CID, a tothom que participa o ha participat en

bre si el nostre interès seria també d’interès pels

les activitats que han realitzat en aquests anys, a

usuaris. No hem d’oblidar que nosaltres no som

les entitats i associacions que han col·laborat des-

professionals de l’àmbit de la discapacitat, i que

interessadament en algunes accions. Fem extensiu

ens hem hagut d’assessorar i buscar informació,

el nostre agraïment l’Ajuntament de Sant Boi, pel

per això teníem també curiositat per saber com re-

seu reconeixement i suport constant, i a la Xarxa

accionarien els/les professionals del sector. Actu-

de Biblioteques Municipals de Barcelona per con-

alment, pensem, que l’esforç que hem realitzat ha

fiar en nosaltres.

valgut la pena i l’evolució ha estat molt positiva:
hem crescut molt en fons, en experiència i en vivències.
Vull aprofitar aquest espai per donar les gràcies a
tots els companys i companyes de la biblioteca,
per la tasca realitzada en el CID, ja sigui de forma
directa o indirecta, per l’ajuda brindada a la recerca de material per incorporar, o de noves notícies d’interès per afegir al bloc; i sobre tot pel
temps que jo he pogut dedicar gràcies a la seva generositat en l’assumpció d’altres tasques. El treball
en equip és bàsic per poder assumir reptes com
aquest i fer-lo perdurable en el temps.
Com he dit abans, no som professionals de la medicina ni de la psiquiatria, per tant davant de qual-
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Novetats del CID
........................................................................................................................
Com a cada edició del Sumant Capacitats, el CID
ens presenta les seves últimes novetats.

NOVEL·LES I NOVEL·LA JUVENIL

NO FICCIÓ

Martin, Ann M. Una niña llamada Rose. B de

Apoyos a cuidadores de familiares con discapaci-

Block, 2017.

dad y dependència. Coordinació Demetrio Casado

La Rose té moltes manies i obsessions, moltes re-

y Fernando Fantova. Cuidar i tenir cura de les per-

gles que la fan diferent a altres persones. A la Rose

sones amb dependència i discapacitat és una aten-

no la comprenen ni els pares, ni els mestres ni te

ció que recau en moltes famílies. Des de les admi-

amics. Quan una forta tempesta afecta el poble on

nistracions i els serveis socials s’intenta donar res-

viu, i es desborden els rius, els camins queden

posta i ajuda perquè els familiars puguin desenvo-

inundats i la gossa de la Rose, Rain, es perd. La

lupar aquesta tasca amb qualitat i amb el mínim de

Rose no es resigna a no trobar-la, i encara que li

tensions, oferint formació, psicoteràpia, facilitant

costi molt, surt de la seva rutina i la seva àrea de

espais de descans, etc.

seguretat i empren el camí a la cerca de la gossa.
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EN LECTURA FÀCIL

PEL·LÍCULES

Entre les novetats de lectura fàcil volem destacar

Locas de alegría, una pel·lícula de Paolo Virzi. Una

la col·lecció “Marcus Marc i la ruta del...” Els llibres

producció del 2016, guanyadora del premi a la mi-

estan protagonitzats pel personatge Marcus Marc,

llor pel·lícula “espiga de oro” del Festival de Valla-

un pilot d’avió que viatge arreu del món. De cada

dolid. La institució psiquiàtrica Villabiondi té entre

viatge surten històries increïbles, sobre productes

les seves pacients dues dones contraposades que

i successos que han passat en el país visitat. Els

acabaren vivint una emocionant aventura. Bea-

protagonistes expliquen a en Marcus les històries,

trice, comtessa milionària i Donatella, jove amb

que són també les de les seves vides.

problemes emocionals i rebel, acabaran intimant i

D’aquesta col·lecció podeu gaudir de:

protagonitzant un fugida delirant.

Marcus Marc i la ruta del coltan. Núria Climent
Codina
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Click Factory Fest

ACTUALITAT

Més de 4.500 persones van visitar la Fira lúdica i de
col·leccionisme Playmobil a Sant Boi de Llobregat
el cap de setmana del 11 i 12 de novembre. L’exposició comptava amb més de 1.000 m2 ubicats al

VI Torneig de Bàsquet en memòria

Poliesportiu Parellada de la localitat i oferia grans

de Francisco Molina

diorames, així com també activitats i tallers per a

L’Associació́ per a Persones amb Discapacitat

tota la família: busca-clicks, tir amb arc, playmo-

Física de Sant Boi de Llobregat ARAMIS i l'Ajunta-

bàsket i tallers d'stop-motion, pintacares xapes i

ment de Sant Boi de LLobregat, organitzen cada

caretes.

any el torneig de Bàsquet Ciutat de Sant Boi en

A més a més, aquells que es van apropar al polies-

memòria de Francisco Molina, jugador de Bàsquet.

portiu Parellada van poder gaudir, entre d’altres,

Aquest 2017 el torneig ha tingut lloc el 16 i 17 de

de paisatges urbans situats a l’actualitat, així com

setembre al Poliesportiu Parellada de la localitat.

de recreacions històriques.

Els equips participants al torneig van ser: CB Unes
– FC Barcelona de Sant Feliu de Llobregat, Global
Bàsquet de La universitat Autònoma de Barcelona
i Cai Saragossa de la província saragossana. Els tres
equips van disputar uns partits apassionants en els
quals fins a el últim quart no es sabia qui era el guanyador. Triples, entrades, jugades i una gran defensa per part dels tres equips. Tant els jugadors

El preu de l’entrada va ser de 4€, gratuïta per als

com el públic van gaudir de l’esdeveniment espor-

menors de tres anys. Una part de la recaptació es

tiu.

va destinar a La Federació Catalana d’Entitats de
Paràlisi Cerebral i etiologies similars, entitat de la
qual forma part la Institució Balmes de Sant Boi.
Per cada aliment que es va portar per a la Fundació
del Banc d’Aliments es va donar un tiquet de sorteig Playmobil.
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