
sentir 
salut 

mental
 parlant de la salut mental   
 amb naturalitat  
 a les biblioteques 

Xerrades
Vivències en  

primera persona 
Cinema 

Activitats inclusives 
Contes

Visita guiada 
Lectura i poesia 
Premis literaris

Programació  
Febrer - juny 2018

 maig ‘18 
16_5
19 h

 Xerrada i vivència  No quiero vivir
[El suicidi] A càrrec d’un/a professional 
sanitari i d’un testimoni en primera per-
sona > B_Singuerlín

22_5
10 h

 Lectura curta  Llegint i compartint (activi-
tat inclusiva) > B_Can Peixauet

23_5
18 h

 conte  Correcuita i la becaineta  
> B_Can Peixauet

30_5
18.30h

 cinema  K-Pax, un universo aparte  
> B_Fondo

 juny’18 
 4_6 
18 h

 conte  Un conte inclusiu  
> B_Central

 6_6
18 h

 cinema  El solista  
> B_Central

 7_6 
18 h

 conte  Un conte cura que cura per La 
maleta de Lili > B_Singuerlín

13_6  
19 h

 Xerrada i vivència  La etiqueta pesa más 
que la enfermedad [L’estigma i l’autoes-
tigma en salut mental] A càrrec d’activis-
tes amb experiència pròpia en trastorns 
mentals i un/a professional sanitari  
> B_Fondo

13_6
18 h

 cinema  Take Shelter  
> B_Can Peixauet

19_6
10 h

 Lectura curta  Llegint i compartint (activi-
tat inclusiva) > B_Can Peixauet

Vectors dissenyats per www.freepik.com

Informació a http://salutmental.info
                           taulasma@gramenet.cat



 febrer ‘18 
13_2 
18 h

 cLub de Lectura  La ràbia (de Lolita Bosch)  
> B_Can Peixauet

15_2 
19 h

 Xerrada i vivència  Tomamos las riendas de 
nuestra vida [L’empoderament en salut 
mental] A càrrec d’activistes amb expe-
riència pròpia en trastorns mentals 
> B_Singuerlín

20_2
10 h

 Lectura curta  Llegint i compartint (activi-
tat inclusiva)  
> B_Can Peixauet

28_2
18.30h

 cinema  Dallas Buyers club  
> B_Fondo

28_2
18 h

 conte  Parla’m  
> B_Can Peixauet

 març ‘18 
7_3  
18 h

 cinema  Rain man  
> B_Central

14_3
18 h

 cinema  Conspiración  
> B_Can Peixauet

15_3
19 h

 Xerrada i vivència  Estoy en un pozo y no 
veo la salida [Depressió i tristor] A càrrec 
d’un/a professional sanitari i d’un testi-
moni en primera persona > B_Fondo

15_3
18 h

 conte  La correcuita i la becaineta 
> B_Singuerlín

19_3
18 h

 conte  Contes violetes per Nunila  
> B_Central

20_3
10 h

 Lectura curta  Llegint i compartint (activi-
tat inclusiva) > B_Can Peixauet 

21_3
18 h

 dia mundiaL de La poesia  Celebrat amb la 
Princesa Inca, autora i activita d’Activa-
Ment > B_Can Peixauet 

 conte Històries per a infants on la salut mental hi 
té un paper.

 cinema Pel·lícules on algun dels seus personatges 
principals té alguna patologia.

 premi  
 Literari 

Lliurement dels premis als millors relats 
sobre la salut mental.

 Lectura  Lectura de poemes o novel·les amb pro-
tagonistes amb alguna patologia o lectura 
inclusiva per fer i comentar en grup adaptat 
a qui té l’experiència d’un trastorn mental.

 Xerrada i  
 vivència  

Saber més dels problemes de salut mental 
i de com fer-hi front, a mans de persones 
amb l’experiència d’un trastorn i professio-
nals.

 abril ‘18  
 4_4
18 h

 cinema  Pollock  
> B_Singuerlín

14_4  
11 h

 visita guiada  Visita al recinte Torribera i 
explicació de la història de la clínica pel 
Centre excursionista Puig Castellar  
> B_Central (sortida i inscripcions)

17_4
18 h

 conte  El buit
 > B_Fondo

17_4
10 h

 Lectura curta  Llegint i compartint (activi-
tat inclusiva) > B_Can Peixauet 

19_4
19 h

 Xerrada i vivència  Todos hablan mal de mí
[La psicosi] A càrrec de Pablo Kuffer (psi-
quiatre del CAEM)i testimonis en primera 
persona > B_Can Peixauet

24_4
19 h

 premi Literari  Lliurament dels premis del 
1r Certamen literari sobre salut mental 
C. Ávalos - Ammame > B_Can Peixauet
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Amb aquest certamen de relat curt l’associació Ammame vol com-
memorar  la figura de la Carmen Ávalos, expresidenta d’Ammame, per 
la seva implicació, lluita i tasca reivindicativa en pro de les persones 
amb problemes de salut mental i les seves famílies, i alhora sensibi-
litzar la població i trencar l’estigma.
El certamen té dues categories:

Joves (14 a 17 anys) Adults (majors d’edat)
Premi col·lectiu: diploma i val de 
200 € per a material escolar. 
Premi individual: diploma i val de 
100 € a les botigues Abacus.

1r premi: diploma i 150 € en 
grames (moneda local). 
2n premi: diploma i 100 € en 
grames (moneda local).


