La prevenció i la promoció de la salut mental són, segons el
Pla Europeu de Salut Mental, elements cabdals per contribuir
a la reducció de la càrrega individual i comunitària, tant a
nivell social com de salut. Esdevenen fonamentals per
millorar l’atenció a les persones i tenen un impacte en la
millor detecció de les situacions, atenció i cura, i gestió de
les intervencions. En definitiva, contribueixen a una millor i
més ajustada resposta per una salut mental positiva de
qualsevol persona i comunitat.
Parteixen del principi que totes les persones tenen
necessitats de salut mental i no només les que han estat
diagnosticades. Això implica que hem d’oferir recursos per
fer efectiva la millora de la salut mental de tothom. L’OMS diu
que la pau, l’educació, l’habitatge digne, l’alimentació, la
renda, un ecosistema saludable i l’equitat són requisits per a
aquesta promoció.

Organitza:

Dia Mundial de
la Salut Mental
2016

Amb el suport de:

8 d’octubre
Seu Vella de Lleida

Amb la col·laboració de:

És imprescindible desenvolupar diferents nivells
d’intervenció: l’elaboració de polítiques saludables que
estableixen la protecció dels Drets Humans com una
estratègia fonamental per prevenir i atendre adequadament
les situacions de salut mental, l’enfortiment de l’acció
comunitària, la creació d’ambients de suport, el
desenvolupament d’habilitats personals i la reorientació dels
serveis en tots els àmbits de la vida. I ho hem de fer des
d’una perspectiva àmplia i a tots els nivells: individual,
comunitari, institucional, polític, destinant els recursos
necessaris i adients per fer-ho possible.

“Prevenció, la clau de l’equilibri”

“Prevenció,
la clau de
l’equilibri”

Per a més informació:

Federació Salut Mental Catalunya

Nou de Sant Francesc, 42, Local · 08002 Barcelona
Tel. 93 272 14 51
federacio@salutmental.org · www.salutmental.org

Salut Mental Ponent

Teuleries 6, entresòl · 25004 Lleida
Tel. 973 22 10 19 · 973 23 15 25
associacio@smponent.com · www.smponent.com

Disseny: Cr3ativa.com

En aquest Dia Mundial de la Salut Mental 2016, des de Lleida,
volem llançar el nostre missatge de prevenció en salut
mental. I ho farem jugant amb l’equilibri. El moviment es
basa en un joc constant entre l’equilibri i el desequilibri, i ens
permet arribar a les situacions d’harmonia, estabilitat i
creixement. Podem arriscar quan sabem que comptem amb
els suports necessaris. L’equilibri i el desequilibri són dues
cares de la mateixa moneda que alimenten la necessitat de
confiar en un mateix i en els altres. La confiança en un
mateix, en les persones que tenim més properes i en tota la
societat en general, des dels companys de feina fins als qui
ens atenen des dels serveis públics, és cabdal per tirar
endavant i construir un projecte propi. Per això reclamem:

Comitè d’Honor
del Dia Mundial de la Salut Mental
Lleida, 8 d’octubre de 2016

Molt Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Programa
8 d’octubre de 2016
Acte conduït pel periodista Lluís Caelles i l'actriu i presentadora Txe Arana

De 10.00 a 10.45 h
Arribada i rebuda: Ball de la Moixiganga i Ball
dels Cavallets de Lleida a càrrec de l'Esbart
Dansaire Sícoris, Els Carreter - Colla de Grallers i
Casa dels Gegants.
Participació als “Jocs x la salut mental”
Visita opcional a la Seu Vella a càrrec de
l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

ll·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida

Dia Mundial de
la Salut Mental
2016
La Seu Vella de Lleida serà
l’escenari de la commemoració
el proper 8 d’octubre de l’acte
de celebració del Dia Mundial
de la Salut Mental a Catalunya.
Aquest emblemàtic espai, que
opta a ser considerat Patrimoni
de la Humanitat, serà el teló de
fons per simbolitzar una
reivindicació del nostre
col·lectiu amb el lema:

Hble. Sra. Neus Munté i Fernández

Consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Toni Comín i Oliveres

Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sra. Meritxell Ruiz i Isern

Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

11.00 h

Cançó “I què si” cantada en directe per Lorena

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

11.05 h

Lectura del Manifest

President de la Diputació de Lleida

11.10 h

Parlaments institucionals a càrrec de l'alcalde
de Lleida, representants del Govern de la
Generalitat de Catalunya, el president de la
Federació Salut Mental Catalunya i la
presidenta de Salut Mental Ponent

11.30 h

Actuació del grup de circ Trapetelando:
“Prevenció, la clau de l’equilibri”. Espectacle
d’acrobàcia aèria amb trapezi i teles

Hble. Sr. Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sra. Dolors Bassa i Coll

Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet

Il·lm. Sra. M. José Invernón Mòdol

Presidenta del Consell Comarcal del Segrià

Sr. Josep Vilajoana i Celaya

Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Sra. Núria Carrera i Comes

Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Sr. Ramon Mur Garcés

President del Col·legi Oficial de Metges de Lleida

Sr. Josep M. Camps i Balagué

President del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida

Sr. Enric Mangas Monge

De 12.00 a 13.00 h

President de la Unió Catalana d’Hospitals

Participació als tallers
“Prevenció, la clau de l’equilibri”
Participació als “Jocs x la salut mental”
Visita opcional a la Seu Vella a càrrec de
l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

Sr. Manel J. Ferré Montañés

President del Consorci de Salut i Social de Catalunya

“Prevenció,
la clau de
l’equilibri”

Sr. Enric Arqués i Martí

President de Fòrum d’Iniciatives i Gestió en Salut Mental

Sra. Àngels Vives Belmonte

Presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental

Sr. Francisco Villegas Miranda

President de l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental

Sr. Jordi Blanch Andreu

13.00 h

Dinar popular (prèvia compra de tiquet*)

15.30 h

Actuació musical del grup ‘Ruta 66’
Participació als “Jocs x la salut mental”

16.30 h

Final de festa

President de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Sra. Montserrat Pamias Massana

Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil

Sr. Edgar Vinyals Rojas

President de Veus, Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en Primera Persona

Sra. Marta Mateu Serra

* Preu del dinar: 12 euros
Per al dinar popular cal inscriure’s i comprar el tiquet a:
www.bit.ly/DMLleida2016
Data límit: 3 d’octubre

Sra. Eva M. Barta Torres

Per a més informació: www.salutmental.org

Sr. Israel Molinero Blanco

Agraïm la col·laboració a la cantant Lorena, al periodista
Lluís Caelles i a l’actriu i presentadora Txe Arana

Sr. Josep Lavín Llano

President de Salut Mental Catalunya -Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de
Salut Mental i Addiccions
Presidenta d’AMMFEINA Salut Mental Catalunya
Presidenta de Salut Mental Ponent
President de la Federació Salut Mental Catalunya

