
Augmentar la consciència social i canviar algunes
actituds respecte les malalties mentals és clau per
aconseguir millores assistencials i millor qualitat de
vida de les persones afectades.  El Dia Mundial de
la Salut Mental, que es celebra el 10 d'octubre,
aspira a fer créixer la consciència del públic en
aquest àmbit. També promou un debat més franc
entorn els trastorns mentals i les inversions en
prevenció i tractament.

A la comarca d'Osona ja fa cinc anys que una
comissió formada per Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO),  Associació de
Familiars de Malalts Mentals d'Osona (AFMMO),
Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i Universitat de Vic
(UVic), promou un programa d'actes per acostar
aquesta problemàtica a la població, considerant
que ningú no està immune als problemes de la ment
i que, per tant, és molt important que hi hagi una
bona informació al respecte. Són actes de caràcter
lúdic i educatiu que tenen com a objectiu contribuir
a la sensibilització de la ciutadania, ajudant a
conèixer la realitat de les malalties mentals i donant
veu a les persones que les pateixen.

A banda de la comissió, hi ha més entitats que
s'impliquen en la organització, difusió i acollida
d'aquests actes, que han acabat formant part de la
seva programació estable. A totes, els agraïm la
seva col·laboració.
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14 d’octubre l 18:00h
CONFERÈNCIA: “Problemes actuals de la salut
mental”
A càrrec de Clara Bardon. Psiquiatra i psicoanalista. Cap de
Servei de l'Hospital de Dia Còrsega, CPB Serveis de Salut
Mental.  Professora adjunta a la UVic.

Sala d'actes Mercè Torrents, UVic
C/Sagrada Família 7. Vic.

18 d’octubre l 22:00h
CINE CLUB VIC: “María y Yo”
Llargmetratge documental dirigit per Félix Fernández de Castro
que s'endinsa en l'autisme a través d'un cas concret: el del
dibuixant Miguel Gallardo i la seva filla. La pel·lícula serveix
d'adaptació cinematogràfica per a un dels còmics del propi
Gallardo. El dia a dia dels protagonistes, amb les seves petites
alegries i els seus problemes de convivència, es mostren a
l'espectador amb naturalitat, intentant aportar una mirada
diferent de la discapacitat de la jove.

Espai de teatre i cinema, ETC
Passeig de la Generalitat, 46. Vic
Preu entrada: 4 €

19 d’octubre l 11,30h
TAULA RODONA: Estudis de salut mental a Osona
Amb les següents temàtiques:

“Tractament multidisciplinar de l'obesitat infantil: nens en
moviment”, a càrrec de la Dra. Meritxell Torrebias,
endocrinòloga infantil i pediatra del CHV.

“La Competència cultural”, a càrrec de Joan Palmarola,
infermer del CHV.

“Estudi de prevalença de trastorns de la conducta alimentària
en la població   adolescent de la comarca d'Osona”, a càrrec
de Mar Vidal, psicòloga infantil i juvenil del CHV.

“Relació de l'abús infantil amb el trastorn mental greu en
l'adult”, a càrrec de la Dra. M. Jose Àlvarez, psiquiatra del
CHV.

Aula Magna de  l'Edifici Torre dels frares, UVic
Carrer de Laura, 13. Vic

21 d’octubre l 20:00h
FÒRUM DE DEBATS:“L'ansietat i les seves
repercussions”
Conferència a càrrec del Dr. Antoni Bulbena. Catedràtic de
Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
Director de l’Institut de Neuropsiquiatría i Adiccions (INAD),
del Parc de Salut Mar de Barcelona.

Auditori Unnim
Rambla de l'Hospital, 11 de Vic

22 d’octubre l A partir de les 16:30h
Construcció d'un trencaclosques per la salut
mental
Obert a tots els públics.

Plaça Major de Vic

25 d’octubre l 19,30h
Trobada de Clubs de lectura
Els clubs de lectura de les biblioteques d'Osona parlaran de
“Biografia de la fam” d'Amélie Nothomb, un llibre clarament
autobiogràfic i, sobretot, una apologia encomanadissa de la
gana. Tot i haver patit anorèxia durant dos anys, Nothomb
ens explica la seva vida a través de la fam, i reivindica la
voracitat i la golafreria en molts camps: fam de llengües, de
llibres, d'alcohol, de xocolata, ànsia de bellesa i de
descobriments sense fi.

Teatre Eliseu
Carrer Bac de Roda, 1bis de Roda de Ter

Durant tot el mes d’octubre
L'HORA DEL CONTE: “Ni massa, ni massa poc”
A càrrec de la rondallaire Marta Esmarats.

A les biblioteques de Vic, Manlleu (Bisbe Morgades), Centelles,
Roda de Ter, Taradell i Torelló (Dos Rius).
Veure programa de les biblioteques.

www.cmppo.cat/diamundial.htmlPrograma

30 de setembre l 20:30h
TEATRE: ”Hamlet, en una nit d’estiu”
Espectacle inaugural de la temporada 2011/2012 de
L'Atlàntida. Una producció de L'Atlàntida i la Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO).

“El teatre potser no deu poder canviar el món, però ens pot
fer conscients d'allò que ens cal canviar, i ens pot fer
conscients dels nostres problemes i de la nostra relació amb
la societat. El teatre, com ens diu Hamlet, és un mirall de la
societat. Un mirall, doncs, de nosaltres mateixos, que ens
pot ajudar a créixer i  superar-nos.. .”  O.Broggi

Direcció: Oriol Broggi
Ajudant de direcció: Montse Albàs
Intèrprets: Persones usuàries del Club Social El Pedrís de la
FCMPPO i col·laboradors.
Col·laboracions especials: Clara Segura, Jaume Sisa, Ramon
Vila, Màrcia Cisteró i Oriol Tramvia, Cor Cabirol, Cor de noies
del Conservatori de Vic, Conjunt Instrumental L'Atlàntida,
Josep Sentmartí, gralla. Cristina Piferrer, dansa i Escola de
dansa Tahïs.

L'Atlàntida. Centre d'Arts Escèniques de Vic
C. Torras i Bages, 6. Vic
Preu: 18 € platea / 14 € general
Venda d’entrades a L’Atlantida

6 d’octubre l 19:00h
CONFERÈNCIA: “Passejada pel món quotidià,
literari i teatral dels misteris de la ment”
A càrrec de Dolors Collell Surinyach. Presidenta de l'Associació
Cultural Teatre Centre de Manlleu.

Seu de l’AFMMO
Passeig de la Generalitat, 29, entresòl 2na esquerra - Vic


