
SETMANA DE LA SALUT 
MENTAL I LA CULTURA 

2015

Amb motiu de la celebració del Dia  
Mundial de la Salut Mental, i coincidint 
amb l’any Capital de Cultura Catalana 
2015, el dissabte 10 d’octubre, i per tal 
de donar a conèixer la realitat de la 
Salut Mental a la ciutadania, la Taula per 
la Salut Mental de l’Alt Penedès ha 
organitzat un seguit d’actes que es 
faran a Vilafranca del 30 de setembre al 
13 d’octubre.

Els actes que s’han organitzat tenen 
diversos objectius: informar i sensibilit-
zar la ciutadania sobre la salut mental, 
contribuir a superar mites i estigmes, 
promoure la cultura i contribuir a la 
capacitació dels professionals que 
treballen en l’àmbit de la salut mental. Hi 
ha activitats lúdiques i formatives per a 
totes les edats: contacontes, exposi-
cions, caminada cultural i altres activi-
tats pels més petits. 

La Taula per la Salut Mental fa quatre 
anys es va impulsar amb l’objectiu de 
coordinar les iniciatives en l’àmbit de la 
salut mental a la comarca. Aquest any 
es formalitzarà amb la presentació 
oficial de la Taula i el recolzament insti-
tucional de tots els seus membres.

ORGANITZA:

COL·LABORA:

www.facebook.com/taulasalutmentalaltpenedes



Inauguració de l’exposició: “Expressió 
d’emocions i sentiments en l’art i la 
literatura”, a càrrec de Grup d’Art Teràpia i 
relats de recuperació del Centre de Dia. 
Hora: 19.00 h
Lloc: Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Organitza: Centre de Dia de Vilafranca, 
Sagrat Cor i Serveis de Salut Mental amb 
col·laboració de l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès.

DIMECRES 7 D’OCTUBRE
Caminada cultural. Tomb per la comarca. 
Sortida: davant l’Auditori de Vilafranca del 
Penedès, mitja hora abans de l’inici. 
Hora: de les 10 a les 13 h 
Organitza: Centre de Dia de Vilafranca, 
Sagrat Cor i Serveis de Salut Mental, amb 
la col·laboració de voluntaris del projecte 
EVA 354. 

DIVENDRES 9 D’OCTUBRE
Jornada tècnica “La promoció de la 
intel·ligència social de les persones 
adolescents i joves, amb Dani Borrell. 
Hora: de les 10 a les 13 h 
Lloc: Escorxador
Organitza: Taula per la Salut Mental de l’Alt 
Penedès. 

DIMECRES 30 DE SETEMBRE 
Fòrum solidari Creu Roja: “Parlem-ne, 
Salut Mental”
Hora: 19.30 h
Lloc: Creu Roja Vilafranca
Organitza: Creu Roja Vilafranca amb la
col·laboració Centre de Dia de Vilafranca

DIUMENGE 4 D’OCTUBRE
Programa especial de ràdio “La Caixa 
De Pandora” amb motiu del dia de la Salut 
Mental. Programa realitzat pel Centre de 
Dia de Vilafranca i emès per Ràdio 
Vilafranca
Hora: 18.30 h 

DILLUNS 5 D’OCTUBRE
L’hora del conte: “El mar de serena”, de 
Nardi Bayarri. Activitat familiar per a infants 
a partir de 3 anys. 
Hora: 17.15 h
Lloc: Biblioteca Municipal Torres i Bages 
Organitza: Grup de teatre del SISC/Club 
Social El Turó amb la col·laboració de la 
Biblioteca Municipal Torres i Bages. 

PROGRAMA D’ACTES
2015

Posa la cara per la Salut Mental! 
Tallers infantils de circ i musicals ”Petits 
tafaners”, berenar pels més petits i cloenda 
musical a càrrec del duet “Ana&Michael”. 
Lloc: Escorxador
Hora: de les 17 a les 20 h 
Organitza: Taula per la Salut Mental de l’Alt 
Penedès amb la col·laboració d’Ana&Michael, 
Brave Coast, La Granja i AA.VV. Les Clotes.

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
Celebració del Dia Mundial de la Salut 
Mental a Catalunya a Valls. 
Dinar i autocars. 
Sortida: Plaça Penedès a les 10 h.
Inscripcions: fins el dia 6 d’octubre al 
telèfon 93 892 08 24 o a 
turo.salutmental@gmail.com
Organitza:  El Turó Salut Mental. 
Associació de familiars i amics Alt Penedès.

DIMARTS 13 D’OCTUBRE
Presentació oficial de la Taula per la 
Salut mental de l’Alt Penedès i lectura 
del Manifest, a càrrec de Jordina Biosca i 
Margarita Benjumea.  
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal
Hora: 18.00 h  
Organitza: Taula per la Salut Mental de l’Alt 
Penedès.


