
 

  

 

 

La salut mental al Garraf: 

iniciatives socials innovadores. 

Presentació del programa  

Activa’t per la salut mental   
 

Auditori Eduard Toldrà (C.Olesa de Bonesvalls 8) 

12h – 12h10  “Cap conversa pendent”: l’Àlex i l’Oriol, dos activistes conversen sobre la 

primera experiència al voltant de l’explicació de la seva salut mental 

12h10 – 12h30  Benvinguda i presentació: la importància de comptar amb iniciatives 

socials innovadores per millorar la salut mental (taula institucional) 

 Neus LLoveras Massana, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 

 Núria Puig, directora sector sanitari Alt Penedès–Garraf, Regió Sanitària Barcelona 

 Josep Sicart, tècnic assessor de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona 

 Joan Alvarós, adjunt a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

 Núria Reig, presidenta Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf 
(AFAMMG) 

 Israel Molinero, president d’Obertament i de la Federació Salut Mental Catalunya 
 

12h30 – 12h55  Què és el projecte Activa’t? Desenvolupament d’Activa’t a Vilanova i l 

Geltrú: què, com, quan i qui? (taula tècnica) 

 Ferran Castellarnau, responsable de l’Espai Situa’t a Vilanova i la Geltrú 

 Luisa Baladón, coordinadora serveis de salut mental del Garraf al Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu  

 Charo Bernal, participant al projecte Activa’t per la salut mental com a familiar d’una 

persona amb problemes de salut mental 

13h00 – 13h25  Presentació de la formació d’activistes d’Obertament a Vilanova 

 Maria Lomascolo, responsable de Foment de l’Activisme i la Participació a Obertament 

 Història de vida de l’Àlex, activista en 1a persona 

13h30 – 14h00  Debat amb les persones assistents: Compartim visions 

Modera: Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya 
 
14h00  Pica-pica ofert per AFAMMG al mateix Auditori 
 

  

 

 

 

 

 
Col·laboradors privats: 

Col·laboradors locals del projecte: 

 

Col·laborador especial de l’acte: 

 

Dissabte, 17 setembre, 
Vilanova i la Geltrú 


