Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet commemora el Dia Mundial de la Salut Mental
El proper 10 d’octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental. A
Mollet, la Taula de Salut Mental ha organitzat diferents activitats de per
sensibilitzar població envers aquestes malalties que poden afectar a
qualsevol persona al llarg de la seva vida.

Programa d’activitats
Dijous 10 d’octubre
De 9 a 10.30 h, Ràdio Mollet (96.3 fm)
Programa Posa’t les piles, especial salut mental
El programa estarà conduit per la periodista de Ràdio Mollet Emma Balea, amb
la col·laboració de dos persones amb malaltia mental. Comptarà amb la
intervenció de professionals i familiars
Del 14 al 25 d’octubre
CIRD Joana Barcala
Exposició de les obres de la 2a edició del Concurs de Pintura
Usuaris del Centre de Dia de l’Hospital CAS i el Club Social La Llum
Dimarts 15 d’octubre
18 h, Centre Cultural La Marineta
Cinefòrum amb el curt En el círculo
Aquest curt planteja, a partir de l'experiència de creació d'un curtmetratge en un
centre de salut mental, les barreres que separen el normal del que no ho és, al
malalt mental de la societat. Una reflexió sobre la diferència. Una reflexió sobre
la necessitat de comunicar-se de l'ésser humà. La necessitat de sentir, riure i
plorar. La necessitat de ser.
Dijous 24 d’octubre
18 h, Mercat Vell
- Lliurament de premis de la 2a edició del Concurs de Pintura
Temàtica: Contra l’estigma de la malaltia mental i per la inclusió social
Lema: Alternatives davant la crisi. El valor dels nostres drets.
Tècnica: Oli o aquarel·la
- Lliurament de premis de la 6a edició del Concurs literari

Temàtica: Contra l’estigma de la malaltia mental i per la inclusió social
Lema: Alternatives davant la crisi. El valor dels nostres drets.
Estils: Relat breu, poesia, conte, article d’opinió, experiències....
- Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
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