PROGRAMA

Salut
Mental
a la comunitat i a la feina
Dia Mundial de la
Salut Mental 2018
Girona,
dissabte 6 d’octubre
Plaça Salvador Espriu
Amb el suport de:

Col·laboren:

FESTA
GRAN!
#dmsmgi18
#diamundialsalutmental

Dia Mundial de la
Salut Mental 2018

Salut Mental

a la comunitat i a la feina

Recomanacions per a totes les persones assistents:
> Feu cas de les indicacions de les persones voluntàries i membres de l’organització.
> Sigueu respectuosos i no llanceu la brossa al terra. Disposeu de contenidors per a
aquest ús.
> Vigileu la vostra mainada en tot moment.
> La plaça Salvador Espriu és un lloc públic. Per una bona convivència, us preguem
que no entorpiu la circulació dels vianants en el seu pas per la plaça i sigueu
respectuosos amb el veïnat i els seus comerços.
> Teniu a la vostra disposició lavabos portàtils amb rentamans i adaptats (punt 16 del
plànol). També podeu utilitzar els lavabos del Mercat de Girona (punt 17 del plànol).
Us informem que durant l’acte es prendran fotograﬁes i imatges en vídeo de
l’esdeveniment.

Gràcies a tothom i gaudiu de la festa de la Salut Mental!

C/ General Mendoza
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1. Punt d'informació
2. Punt de venda de paraigües de la diada
3. Estand Activa’t per la salut mental
4. Espai de l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques
5. Espai de l’Associació Bipolars de Girona
6. Tastet i venda de sucs ecològics Biodrissa
7. Taller d'horta Biodrissa
8. Jocs infantils (nens/es d'1 a 3 anys)
9. Taller de clauers
10. Taller de xapes
11. Taller de maquillatge
12. Acció participativa: Salut Mental, a la comunitat i a la feina
13. Escenari
14. Arribada dels autocars
15. Serveis preventius SEM
16. Lavabos
17. Lavabos Mercat del Lleó

DISSABTE 6 D'OCTUBRE
PROGRAMA
10.00 h a 11.00 h
Arribada dels assistents
10.00 h a 11.00 h
Activitats lúdiques i participatives
11.00 h a 12.00 h
Benvinguda i lectura del manifest “Salut Mental, a la comunitat i
a la feina”, a càrrec de membres dels Clubs Socials de l'Associació Família i
Salut Mental de Girona i Comarques
Parlaments institucionals
12.00 h a 13.30 h
Activitats lúdiques i participatives
13.30 h
Cercavila ﬁns als jardins de Vista Alegre
14.00 h
Dinar popular*
16.00 h aprox.
Final de festa

* Dinar popular
Prèvia inscripció i compra de tiquets

Per a més informació
www.salutmental.org
www.familiaisalutmental.cat
www.ias.cat
www.fundaciodrissa.com
www.supportgirona.cat

Agraïm a totes les persones voluntàries que fan possible aquesta celebració

