DIA MUNDIAL DE LA

SALUT MENTAL
“CONNECTA’T A

LA VIDA”

Setmana de la Salut Mental
a les Biblioteques de L’Hospitalet
Hi trobareu una mostra de llibres i pel·lícules
relacionades amb la salut mental.
EXPOSICIÓ DE FRANCESC DE DIEGO FUERTES,
DINS LA SETMANA DE LA SALUT MENTAL
Exposició sobre el retrat amb varies tècniques gràfiques
i tocs imaginatius, on es mostra la temàtica en qüestió.
Biblioteca Tecla Sala
Av de Josep Tarradellas i Joan, 44

Exposicio “Estado de malestar
(malestar_exhuberancia_anomalía)
Un assaig audiovisual sobre la simptomatologia social
i el patiment psíquic provocats pel sistema capitalista,
sobre el dolor que ens provoca la forma de vida en
què estem immersos i sobre quins llocs i accions de
resistència o canvi podem construir per combatre’l.
Del 16 d’octubre de 2019 al 12 de gener de 2020 a
l’Espai 2 del Centre d’Art Tecla Sala
Inauguració:
dimecres, 16 d’octubre, a les 19.30 h

programa d’activitats amb motiu del

DIA MUNDIAL DE LA

SALUT MENTAL
“CONNECTA’T A

LA VIDA”

Dijous, 10 d’octubre

Dimecres, 16 d‘octubre

Divendres, 18 d’octubre

“Els valents que pinten sentiments. els
somnis” V concurs de dibuix.
Inauguració de l’exposició de dibuixos realitzats pels
nens i nenes atesos.

Club de lectura inclusiva
Es realitzarà una sessió lectura inclusiva en salut mental

Cine-fòrum

“Creació de l’arbre dels pensaments
i reflexions en salut mental”
Unitat de Salut Mental (ICS)
Lloc: carrer del Doctor Jaume Ferran i Clua, 6, 2 pis

Dilluns 14 i dimarts 15 d’octubre
Activitats, estands, tallers i dinàmiques
A les Àrees Bàsiques de Salut de Pubillla Cases, Sant
Josep, Centre, Can Serra Florida nord/sud, Gornal,
Santa Eulalia nord/sud i Bellvitge

“Saps gestionar les teves emocions?”
A les àrees bàsiques de salut
de la Torrassa i Collblanc

Dimarts, 15 d’octubre
Vine a jugar al Scrabble amb el club L’Hescarràs
Partides centrades en el tema de la salut mental.
Biblioteca Tecla Sala
(av. de Josep Tarradellas i Joan, 44),
a les 18 h

Cine-fòrum
Passi de la pel·lícula El lado Bueno de las cosAs,
de David O. Russell (2012)
Condució del cinefòrum: Anna Descalzi, psicòloga
de la Unitat de Salut Mental i Raquel Segura,
directora de la Biblioteca Josep Janés.
Biblioteca Josep Janés
(c. del Doctor Martí Julià, 33),
a les 18 h

ConferÈncia-col·loqui:
“Les emocions en trànsit”
Conferència a càrrec del doctor Francisco
Collazos, responsable del programa de psiquiatria
transcultural del Servei de Psiquiatria universitari
de l’Hospital Vall d’Hebron.
Col·loqui: doctora Montserrat Balcells, coordinadora
del CSMIJ Orienta; doctora Clara Bosque,
coordinadora del CSMA Benito Menni; Isabel Perez
Rigau, Psicòloga de la Unitat de Salut Mental-ICS,
una tècnica de l’ICI, una representant de les dones
Pakistaneses i Miguel Angel Perez fundador del
primer GAM de L’Hospitalet
Auditori Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56),
a les 17 h

Dijous, 17 d’octubre

Passi de la pel·lícula ELLING, de Petter Naess
(2001), amb la presentació i comentaris de
Cristian Aguilera, director de www.cinearchivo.net
Auditori del Centre Cultural Tecla Sala
(avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44),
a les 16 h

Dissabte 19 d’octubre
La festa del dia mundial de la salut mental a
L’Hospitalet. Jornada lúdica
Lligueta de futbol, de 9 a 11 hores
Camp de futbol de l’Escola Pare Enric d’Osso de
Bellvitge (Fundació Teresianes)
Inscripcions abans del 10 d’octubre:
alba.lopez@fsyc.org i clubsocial@fsyc.org

Estands, tallers, jocs i botifarrada
Amb la participació de les associacions i els
serveis de salut mental de la ciutat, Voluntaris de
L’H i amenitzat per l’EMMCA

Fira d’entitats
Amb la participació d’entitats de familiars, testimonis
en primera persona, i d’altres agents dedicats a tenir
cura de la salut mental.
Organitzat per l’Escola d’Infermeria.
Campus Bellvitge. Universitat de Barcelona
de 12 a 16 h

Las zapatillas amarillas
El grup de teatre Imagina representarà aquest conte
adreçat a públic familiar.
Auditori del Centre Cultural Tecla Sala
(avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44),
a les 18 h

Dipòsit legal: B.3055-2019

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ) de la
Fundació Orienta
Plaça de Francesc Macià i Llussà, 1

Biblioteca Tecla Sala
(avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44),
a les 15 h

