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DISSABTE, 7 D’OCTUBRE
De 10.45 a 14.30 h. VIII Jornades Lúdicoesportives:  Fes salut per la 

salut mental
Activitats esportives i lúdiques (inflables, danses del món…). 
Pavelló de Llinars del Vallès
Pl. dels Països Catalans. Llinars del Vallès

DIMARTS 10 D’OCTUBRE
9.30 h Teatre

Las zapatillas amarillas, a càrrec del Grup Imagina, grup de tea-
tre del Centre de Dia de Santa Eulàlia (l’Hospitalet de Llobregat). 
Sala Tarafa. Carrer Corró, 47-Granollers

DIUMENGE 22 D’OCTUBRE
10 h Caminada per la Salut Mental

Recorregut familiar al voltant de Granollers (8 km). A  l’arribada 
hi haurà botifarrada, animació infantil i entrega de premis del 
concurs de cartells del Dia Mundial de la Salut Mental i del 
disseny de la samarreta.
Parc Torras i Villà. Granollers

13 h Lliurament de premis del concurs de cartells del Dia Mundial de 
la Salut Mental
Entrega de premis. Parc Torras i Villà. Granollers

DIMENGE 29 D’OCTUBRE
9.30 h Caminada popular per la salut mental

Caminada pel passeig de la Garriga, uns 5 km de recorregut. Des-
prés botifarrada popular i música en directe. El preu de l’esmorzar 
és de 5 euros.
Plaça del Silenci. La Garriga

Del 6 al 15 d’octubre de 2017 
Exposició del concurs de cartells del Dia Mundial de la Salut 
Mental i de les obres de Parelles Artístiques.
S’exposen els cartells que han participat en la portada dels actes 
del proper any.
Biblioteca Can Pedrals. C. d’Espí i Grau, 2. Granollers

LA SALUT MENTAL,
UNA QÜESTIÓ QUE ENS IMPLICA A TOTS

Aquest és el lema de l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut, per 

a l’any 2017. 

Des de la Taula de Salut Mental de Granollers tenim molt interès a 

reflexionar i treballar conjuntament des de totes les entitats per la 

integració i la coordinació dels diferents serveis (sanitari, escolar, 

social…) que intervenen en l’ accés al món laboral de les persones 

vinculades a la Xarxa de Salut Mental.

Disposem de pocs espais de coordinació interprofessional per a la 

reflexió en aquest àmbit: cal apostar per un model de treball integral 

que faciliti l’acompanyament de les persones en aquest camí. Volem 

treballar per reduir el percentatge de vallesans i vallesanes amb 

trastorn mental sever que es troben a l’atur, una xifra que actual-

ment arriba al 68 %. 

Des de la Taula de Salut Mental, estem convençuts que amb el su-

port adequat moltes d’aquestes persones podrien desenvolupar una 

tasca remunerada. I en això treballem: per detectar les necessitats 

de la comarca i trobar la manera de satisfer-les, establint noves 

xarxes de treball i col·laboració amb tots els agents implicats. 

Comissió de Formació  
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