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Dissabte 9 d’octubre
Santa Coloma de Gramenet
Parc Europa i Poliesportiu La Bastida

DIA MUNDIAL
DE LA SALUT
MENTAL 2010

Parades: 
Esglèsia Major
i Singuerlín

Singuerlín

Esglèsia Major



Rebuda amb animació a Parc Europa

Benvinguda de l’alcaldessa i cessió de
la clau del nou local del Club social  
Gramenet de la Fundació Funamment

Lectura del manifest de la FECAFAMM
a càrrec de l’actriu Emma Vilarasau

Inauguració i participación al mur contra 
l’estigma

Música amb l’Orquestra de la Bona Sort

Acte amb representants institucionals

Enderrocament del mur

Desplaçament amb cercavila fins al 
poliesportiu La Bastida

Dinar (prèvia compra del tiquet)

Repartiment dels premis del I Concurs de 
cartells del Dia Mundial de la Salut Mental

Obra de teatre «Bailar la vida», un muntatge 
d’AM.MA.ME dirigit per Pallapupas

Comiat i final de festa

10.00 h.

11.00 h.

11.30 h.

12.15 h.

12.45 h.

13.00 h.

13.30 h.

15.30 h.

15.40 h.

16.30 h.

17.00 h.

Dissabte 9 d’octubre de 2010

Parc Europa i Poliesportiu La Bastida
Santa Coloma de Gramenet

Divendres 8 d’octubre de 2010

Museu Torre Balldovina. Plaça Pau Casals
Santa Coloma de Gramenet

Divendres 19 de novembre

Jornada «Societat civil i salut mental: 
camins per a la inclusió.
Experiències nacionals i internacionals»
CaixaForum
Centre Social i Cultura de l'Obra Social "la Caixa"
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
(antiga Av. Marquès de Comillas)
Barcelona

La imatge del Dia Mundial de la Salut Mental 2010 
ha estat la guanyadora del I Concurs de Cartells 

organitzat per la FECAFAMM.
Autora: Tania Cristina Pérez Martínez de l’Associació 

AFEM de Nou Barris de Barcelona

Al llarg de la història, la relació que han tingut els 
trastorns mentals i la societat ha transitat per camins de 
desacords i incomprensió. L’estigma històric, contínua-
ment  present en relació als trastorns mentals,  ha 
condicionat les maneres de veure i percebre que ha 
tingut la societat a les persones afectades per proble-
mes de salut mental.

La lluita contra aquest estigma històric passa per una 
plena inclusió de les persones afectades en una socie-
tat marcada per la individualitat en la qual el sentiment 
de capacitat personal esdevé una eina per a l’èxit. 
Fomentar aquestes eines passa pel fet de fer visibles les 
habilitats de la persona per interactuar amb el seu 
entorn i, fonamentalment i més important encara, per 
demostrar-se a si mateixa aquestes habilitats. En 
aquest sentit, el concepte d’empoderament pretén 
millorar el benestar i la qualitat de vida amb la poten-
ciació de recursos individuals, grupals i comunitaris.

Alhora, la societat també té el deure d’implicar-se en 
aquest procés i oferir les oportunitats perquè tot això 
esdevingui una realitat. En aquest camí treballa la 
FECAFAMM i molts altres agents socials i persones 
implicades en salut mental al nostre país. De tota això i 
més en parlarem a la jornada «Societat civil i salut 
mental: camins per a la inclusió» amb l’aportació 
d’experiències nacionals i internacionals. Ens agradarà 
molt compartir-ho amb tots vosaltres.

Si ja tots entenem que cal adaptar els edificis per fer-los 
més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda, si 
ja tots entenem que les persones amb discapacitat han 
de tenir llocs de treball adaptats a les seves capacitats, si 
ja tots entenem que una societat madura és aquella que 
accepta la diferència com a font d’enriquiment... perquè 
encara ens costa tant mirar les persones amb problemes 
de salut mental com a la resta? Perquè els costa fins i tot 
a ells veure’s com a ciutadans de ple dret?

Des del món de la salut mental, ja som molts els que 
diem PROU, PROU D’ESTIGMES que només fan que 
dificultar una integració imprescindible en el si d’una 
societat anomenada civilitzada.

Enguany, el Dia Mundial de la Salut Mental és una nova 
oportunitat per dir SENSE POR, TOTS CONTRA 
L’ESTIGMA, perquè ja n’hi ha prou de paraules amables 
i de bones intencions. El que ens cal és una actitud 
oberta, una actitud honesta, una actitud d’acceptació 
sincera que ens ajudi a caminar cap a la normalitat. I 
aquesta normalitat passa pel coneixement, per 
l’acceptació i pel RESPECTE.

Demanem a la societat, a TOTHOM, que se’ns acosti, 
que ens conegui, que ens aculli, com ja ha fet amb la 
resta de les discapacitats i de les diferències. Perquè 
demà ens puguem mirar al mirall i dir-nos que hem 
superat el darrer dels estigmes: el de la malaltia mental.

Programa

Inauguració de l’exposició
«Silencis forçats.
Les persones i els trastorns mentals»

* Presentat i amenitzat per l’Aula de Teatre Carro de Baco


