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Amb el lema “Abriendo mentes” les diferent entitats implicades en aquest sector

hem celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, amb actes diversos que han

tengut lloc de dia 6 a dia 11 d'octubre. 

Els actes han estat molt variats, de caire lúdic, tècnic, i participatiu; però molt

especialment ens hem volgut dirigir a la societat en conjunt per a conscienciar

sobre la problemàtica de les persones que pateixen una malaltia mental. Espe-

rem que entre tothom siguem capaços de superar l'estigma que segueix dificul-

tant la participació d'aquestes persones a la societat i poguem gaudir d'una so-

cietat amb les “ments obertes”.

Hem comptat amb el suport de les següents entitats, institucions i empreses:

- Obra Social La Caixa

- Govern de les Illes Balears.

- Consell de Mallorca.

- Ajuntament de Palma.

- Hospital Universitari Son Espases.

- Es Baluart Museu d’Art Contemporani de Mallorca.

- Serveis Ferroviaris de Mallorca.

- Caixa Fórum Palma

- Marisquería Galicia.

Volem agrair especialment el suport oferit per l'Obra Social de La Caixa. Els

2000 euros rebuts van permetre cobrir les principals despeses de la jornada

festivo-reivindicativa:

- Camisetes amb el logo de la jornada

pels participants a la marxa: 838,26

- Pancarta i vinil per l'escenari: 443,15

- Equip de so pel concert: 739,60

A continuació, recollim alguns testimonis gràfics de les activitats celebrades.



 Jornada de convivència i exposició de productes i ceràmica feta als tallers

ocupacionals de l’Hospital Psiquiàtric de Palma. Informació de les entitats

del sector.



 Inauguració del local de l'associació d'usuaris i familiar La nostra veu



 Jornades esportives de persones usuàries.



 Taules rodones sobre atenció integral en salut mental, «De la prevenció a la

ocupació»,  a Menorca i Palma



 Volta ciclista a Mallorca



 Jornada  festivo-reinvindicativa al Parc de la Mar (caminada, manifest, con-

cert)






