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Presentació:  

Què tenen a veure la salut mental i la cultura? Quines oportunitats ofereix la cultura  
a les persones que conviuen amb un trastorn mental? 

Sabem que la cultura no és només necessària, sinó imprescindible en les nostres vides. 
La cultura ens ajuda a construir una societat saludable, respectuosa i compromesa amb les 
persones que hi conviuen.  

A la jornada escoltarem professionals de l’acció social i de la salut que treballen des de la 
cultura, l’art i la comunitat. Comptarem amb la participació de professionals de museus 
creadors i creadores de projectes i programes culturals de la mà d’entitats de socials de Salut 
Mental. També participaran persones que conviuen amb patiment mental compartiran les 
seves vivències, necessitats i desitjos en relació a la cultura.  

Serà una jornada plena d’experiències personals i professionals per conèixer i entendre el 
col·lectiu de Salut Mental, treballar contra l’estigma i generar noves oportunitats.   
 
A la fila zero, comptem amb la presència d’entitats socials i de la salut. 

 

Objectius: 

 Conèixer de primera mà el col·lectiu de Salut Mental. 
 Entendre perquè la cultura és un agent actiu en la Salut Mental. 
 Aprendre de l’experiència de projectes artístics vinculats a la Salut Mental de llarga 

trajectòria a Catalunya i a l’Estat. 
 Crear vincles sostenibles entre l’àmbit social i cultural. 
 Facilitar un espai de trobada, empatia i acció. 

 

Adreçat a professionals d’equipaments culturals, d’entitats socials i de la salut. 

  

 
Dilluns 23 de novembre | Online en streaming des del Monestir de Pedralbes 
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Assistència i inscripcions: 

L’assistència a la jornada serà online en streaming a través de Youtube. 
 
Imprescindible reservar la teva plaça: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsxLR3uTcEHPTSwg4IuuzeAGIXyHtXAqxW-
bddCoHNHkYdgg/viewform 

La jornada serà enregistrada en vídeo i quedaran publicats al web d’Apropa Cultura. 

 
 

Accessibilitat: 

La jornada serà subtitulada a través de Youtube. 

Si necessites qualsevol altre suport d’accessibilitat contacta amb nosaltres: 
coordinacio@apropacultura.cat   

 

 

Amb la col·laboració de:                           

 
 
 

Apropa Cultura amb el suport de: 
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9.15h  Inauguració, benvinguda. 

A càrrec del departament de: Anna Castellano (Directora Monestir de Pedralbes) 
Carles Vicente (Institut de Cultura de Barcelona), Magda Casamitjana 
(Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i Sonia Gainza (Apropa 
Cultura). 

9.30h  Taula rodona: En primera persona. 
Comptarem amb la presència de persones que conviuen amb patiment mental 
per compartir la seva experiència, necessitats i desitjos en relació a la cultura. 
Amb la col·laboració d’Obertament. 
Intervindran: Neus Amaya Cebrián, Jofre Dodero, Cia. Fil a l’Agulla. 

10.35h Conferència: Cultura y Salud Mental: una relación necesaria  

Sergio Guzmán, terapeuta i coordinador de programes del procés de rehabilitació 
psicosocial dels centres assistencials Emili Mira de l’Institut de Neuropsiquiatria 
del Parc de Salut Mar (Barcelona).    

Joan Ramón Fortuny Olive, psiquiatra i director del Procés de Rehabilitació 
Psicosocial del Centre Assistencials Emili Mira del Consorci Parc Salut Mar. 

11.30h  Pausa.  

12.00h Conferència:  
Creación de redes entre  cultura, arte y comunidad ; promoviendo la 
transformación social desde el derecho a la participación y la cultura. 

 Alberto Gamoneda, Des del 2002, treballa a l’Àrea d’Educació del Museo Thyssen 
Bornemisza en el desenvolupament i disseny d’activitats i programes per a tot 
tipus de públic, especialment en la creació de les línies d’educació i acció social.  
Ha participat a diverses publicacions i fòrums que vinculen els museus, la 
creativitat i l’àmbit social. Soci fundador de l’entitat Asociación HAZ, per la 
visibilitat, inclusió i participació dels diferents col·lectius en risc d’exclusió social. 

 Ana Abad, terapeuta ocupacional i actualment Directora del Centro de Día y 
Equipo de Apoyo Social Comunitario de Latina (Red pública de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradora de la Comunidad de Madrid, 
gestionat per Grupo 5). Docent del Màster de Teràpia Ocupacional de la 
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Universidad de Talavera de la Reina i és professora honorífica de la UCM de 
Teràpia Ocupacional.  

 María Salazar, directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina, és 
Professora Associada al Departamento de Psicología Social, Diferencial y del 
Trabajo de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

12.45h Projectes artístics en col·laboració amb entitats de Salut Mental: 

 Proyecto Locus. Un lloc de seguretat des de, amb i per a joves que conviuen 
amb patiment mental.  
Nada Colectivo, col·lectiu cultural productor del projecte 
 

 Cuidem la Salut Mental. Museu d’Art de Cerdanyola.  
Txema Romero, director del Museu d’Art de Cerdanyola.  
 

13.30h  Homenatge a l’Associació Susoespai.  
Una de les associacions pioneres a Catalunya apropant la Salut Mental, la Cultura, 
l’Art i els Museus. Més de 10 anys generant un espai segur de confiança, de 
creativitat i d’amistat.  
 

13.45h  Preguntes, aportacions i debat. 

 

14.00h Finalització. 


