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 per
sensibilitzar població envers aquestes malalties que poden afectar a
qualsevol persona al llarg de la seva vida.

Programa d’activitats
El programa d’activitat, que s’allargarà durant tot el mes d’octubre, té com a
activitat central un acte que es farà aquest divendres a la tarda, al Mercat Vell, i
que compta amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música.
Divendres 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
18 h, Mercat Vell
- Lliurament de premis de la 6a edició del Concurs literari
Temàtica: Contra l’estigma de la malaltia mental i per la inclusió social
- Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música
Divendres 17 d’octubre
18.30 h, El Lledoner
Acte central de l'exposició "16 anys premiant l'art brut" i passi del
documental El circo de las mariposas
Dissabte 18 d’octubre
De 10 a 14 h, Quiosc de la pl. Catalunya
Taula informativa
10.30 h, rbla. Fiveller/pl. Catalunya
Torneig d’escacs per la salut mental
Org. Associació d’Escacs de Mollet
Exposició

Fins el 13 de novembre
El Lledoner
Exposició de les obres de pintura del XVI Premi Agustí de Semir i Conxa
Millán
La commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental és una iniciativa de la
Taula de Salut Mental, formada per l’Ajuntament de Mollet, l’Hospital de Mollet,
el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu i la Federació
Salut Mental Catalunya.
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