
«Fer de la salut mental i el benestar una prioritat mundial»
PROGRAMA SALUT MENTAL
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• Associació Sa Nostra Veu, Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de les Illes Balears i Hospital de Dia de Salut Mental d’Inca 
presenten Teatre Mostra Mostres. 

Lloc: carrer Can Campaner (Palma)
Hora: 19.00 hores

• La Plataforma per la Salut Mental de l’Ajuntament de Calvià organit-
za juntament amb Ràdio Calvià un programa de ràdio amb la Fun-
dació Deixalles. 

Lloc: Ràdio Calvià
Hora: 11.00 hores

• El centre ocupacional de salut mental Sa Riera de la Conselleria de Serveis Socials i Esports organitza 
un torneig de pàdel.

Lloc: UDYR
Hora: de 10.00 a 14.00 hores

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari Son Llàtzer organitza el taller de l’estigma.
Lloc: Aula 4
Hora: 12.00 hores

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari Son Llàtzer organitza el taller d’emocions.
Lloc: Aula 4
Hora: 13.00 hores

• El centre ocupacional de salut mental Sa Riera de la Conselleria de Serveis Socials i Esports organitza 
activitats lúdiques i esportives. Obert a tothom que hi estigui interessat. Es podrà menjar a la fresca en 
el parc mateix. 

Lloc: Parc de Sa Riera (OB) Palma
Hora: de 10.00 a 14.00 hores

• L’Hospital Universitari Son Llàtzer organitza una taula rodona per parlar d’esport i salut mental. 
Presentació programa Sport2Live.

Lloc: sala d’actes de l’Hospital
Hora: 17.30 hores

• La Unitat Comunitària de Rehabilitació de Salut Mental d’Inca (UCR) organitza una trobada amb famí-
lies i una jornada de portes obertes.

Lloc: carrer dels Almogàvers, 71, Inca
Hora: 12.00 hores

• El centre ocupacional de salut mental Sa Riera de la Conselleria de Serveis Socials i Esports organitza 
una excursió a Natura Park. Obert a tothom que hi estigui interessat. El trasllat es farà amb el TIB fins a 
Santa Eugènia (Mallorca).

La Fundació HESTIA organitza Bicibilitza la salut mental. Pedaleja contra l’estigma. 

• Infermeres de salut mental organitzen Bicibilitza la salut mental. Pedaleja contra l’estigma. 
Lloc: sortida de la plaça d’Espanya 
Hora: 11.30 hores
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• La Federació de Salut Mental organitza la festa 
«Drets per la salut mental». 

Lloc: plaça d’Espanya d’Inca
Hora: d’11.30 a 13.00 hores

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universita-
ri Son Llàtzer organitza la projecció del primer 
single de Roser García «SER o NO SER», que re-
flecteix el camí de sortida i la superació de les 
malalties mentals. 

Lloc: sala d’actes de l’Hospital 
Hora: 09.45 hores

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari 
Son Llàtzer organitza la presentació de l’auto-
biografia d’Erica Pericás Hewitt Pijamas verdes.

Lloc: sala d’actes de l’Hospital
Hora: 10.00 hores 

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari 
Son Llàtzer organitza una benvinguda a la salut 
mental transparent, vídeo realitzat pels usuaris 
de l’Hospital de Dia.

Lloc: sala d’actes de l’Hospital
Hora: 11.00 hores

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari 
Son Llàtzer organitza una taula informativa.

Lloc: vestíbul consultes externes 
Hora: 12.00 hores 

• L’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Universitari 
Son Llàtzer organitza una sessió de mindfullness 
per als professional i pacients.

Lloc: Aula 4
Hora: 13 hores

• L’Àrea de Salut Mental d’Inca organitza un fo-
toreclam en el vestíbul de l’Hospital d’Inca per 
visibilitzar la cura de la salut mental sota el 
lema de la Federació ConSaludMental «Pitja 
“m’agrada” la salut mental. Pel dret a créixer 
en benestar».

• L’Àrea de Salut Mental de Manacor organitza 
l’exposició «FuncionantcreativaMENT».

Data: del 10 al 14 d’octubre
Lloc: sala d’actes de l’Hospital
Hora: 12.00 hores

• L’Àrea de Salut de Menorca organitza taules informatives 
amb el lema «Què és per a tu la salut mental?». Professio-
nals de salut mental i les persones que acudeixin a l’hospital 
reflexionaran sobre la salut mental. 

• L’Àrea de Salut de Menorca i els coordinadors del Grup de 
Lluita Contra l’Estigma lliuraran el premi al guanyador del II 
Certamen Literari de Conte Infantil. 

• Paradeta de productes artesanals fets pels diferents disposi-
tius de salut mental de Menorca. 

Lloc: Hospital Mateu Orfila
Hora: de 9.00 a 14.00 hores

• El Servei de Salut Mental de la Conselleria de Benestar Social 
del Consell Insular de Menorca organitza «Pitja “m’agrada” 
la salut mental». Totes les persones que ho vulguin podran 
fer-se una foto dins un marc gegant que simbolitza que tots 
estam implicats en el benestar emocional i la salut mental. 

Data: del 10 al 14 d’octubre
Lloc: plaça Reial de Maó
Hora: 11.30 hores

• L’Àrea de Salut Mental d’Eivissa i Formentera 
juntament amb l’Associació Pitiüsa Pro Salut 
Mental (APFEM) i la Fundació Aldaba organit-
zen taules informatives.

Lloc: Hospital Can Misses
Hora: de 10.00 a 14.00 hores 

• La Unitat de Salut Mental des Viver i l’Associació 
Pitiüsa Pro Salut Mental (APFEM) organitzen una 
taula informativa i una xerrada per a usuaris i 
professionals. 

Lloc: Centre de Salut Es Viver 
Horari: de 10.00 a 13.30 hores (xerrada a les 13.30 
hores)

• El Consell Insular de Formentera organitza el 
Taller sobre autocura i autoconeixement, im-
partit per la psicòloga Helena Alvarado, dirigit 
als alumnes de 4t d’ESO de l’IES Marc Ferrer.

• El Ministeri de Sanitat organitza la jornada de treball del Dia Mundial de la Salut Mental. El coordinador 
autonòmic de Salut Mental de les Illes Balears, Oriol Lafau, participarà en la taula 2, Bones pràctiques 
en el Sistema Nacional de Salut.

Lloc: sala d’actes Ernest Lluch del Ministeri de Sanitat. Madrid
Hora: de 17.00 a 18.10 hores

Puja les teves bicifotos a #BicibilitzaLaSalutMentalIB #PedalejaContraEstigmaSMIB

Hi col·laboren


