Convocatòria de premsa: Dia Mundial de la Salut Mental 2015
Valls, dissabte 10 d’octubre
Més informació i Confirmació Assistència:




Elisenda Ferrer - directora de Comunicació:
premsa@salutmental.org – 657 747 595
José Luis Gómez – premsa: comunicacio@salutmental.org
Ricard González – Premsa 678 486 212

“Dignitat en salut mental”
El col·lectiu de salut mental de Catalunya celebrarà el Dia
Mundial de la Salut Mental a Valls el proper 10 d’octubre.

Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Valls
Dissabte 10 d’octubre de 2015
Hora: a partir de les 10.00 hores
Lloc:

Plaça El Pati, Valls

Acte presentat per l’actor vallenc Ricard Farré.
Llegirà el manifest el periodista Roger de Gràcia.
Amb la presència de la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, el conseller de
Salut, Boi Ruiz, i l’alcalde de Valls, Albert Batet.
Els assistents podran participar a l’acció teatralitzada “Viu la dignitat”

El proper dissabte 10 d’octubre Valls acollirà la celebració del Dia Mundial de la
Salut Mental, coincidint amb la celebració internacional que promou l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). Enguany, el lema internacional del Dia Mundial és
“Dignitat en salut mental“. La Plaça del Patí de Valls serà l’escenari de la celebració.

Programa d’actes
10-11 h.

Arribada a la Plaça El Pati de Valls

10-12 h.

Participació a l’acció “Dignitat en salut mental”
Repic de les campanes de Sant Joan per la salut mental (el campanar
més alt de Catalunya)

12.00 h.

Benvinguda a càrrec de l’actor vallenc Ricard Farré
Lectura del manifest a càrrec del periodista Roger de Gràcia
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12.10 h.

Parlaments institucionals a càrrec de l’alcalde de Valls, la
vicepresidenta del Govern, el conseller de Salut, el president de la
Federació SMC i la presidenta de Porta Oberta

12.45 h.

Tancament de l’acció “Dignitat en salut mental” a càrrec de les
autoritats i pilars de la Colla Vella Xiquets de Valls i la Colla Joves
Xiquets de Valls

13.00 h.

Cercavila amb animació fins al Kursaal

13.45 h.

Dinar al recinte del Kusaal (prèvia compra del tiquet) i actuacions
diverses

El Dia Mundial de la Salut Mental 2015 de Valls és una iniciativa conjunta de
la Federació Salut Mental Catalunya i de l’Associació Porta Oberta. Persones amb
Malaltia Mental i Familiars de la ciutat. Serà una nova ocasió per què el moviment
social de persones, professionals i entitats de l’àmbit de la salut mental, així com la
ciutadania en general, es trobin en un ambient lúdic i festiu per fer visible la salut
mental i la lluita per la defensa dels drets de les persones i famílies amb problemes de
salut mental.
Més enllà de la implicació de gran part del teixit social i cultural de la comarca, la
celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Valls és possible gràcies a
l’Ajuntament, la Fundació Pere Mata, Lear Corporation, Generalitat de Catalunya,
l’Obra Social de la Caixa, i molts altres col·laboradors.

Per a més informació i confirmació d’assistència:




Elisenda Ferrer - directora de Comunicació:
premsa@salutmental.org – 657 747 595
José Luis Gómez – premsa: comunicacio@salutmental.org
Ricard González – Premsa 678 486 212

www.salutmental.org
Federació Salut Mental Catalunya va ser creada al 1996 per unir els esforços de les
associacions que ja existien a Catalunya. La Federació aglutina més de 60 entitats de tot
Catalunya de persones amb problemes de salut mental, familiars i amics. Dóna serveis a
les entitats federades, a la població en general, treballa per a la inclusió social de les
persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a
aquest col·lectiu.www.salutmental.org
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Porta Oberta. Persones amb Malaltia Mental i Familiars és una entitat sense afany de
lucre amb 10 anys d’història que treballa per acollir, orientar i donar suport a les famílies i
persones amb problemes de salut mental de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. Vol ser un
recurs comunitari complementari de la xarxa de salut mental en el territori. Fa activitats per
millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn i les seves famílies, col·labora amb
els professionals sociosanitaris, sensibilitza la ciutadania i defensa els drets de les
persones. Ofereix un espai d'acollida i suport a les famílies i persones amb diagnòstic de
salut mental, un espai formatiu i informatiu, i accions i activitats de sensibilització i difusió.
http://associacioportaoberta.blogspot.com.es/
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