Dia Mundial de la Salut
Mental 10 d’octubre

Solsona és la ciutat
escollida enguany per
celebrar el Dia Mundial
de la Salut Mental a
Catalunya sota el lema.
La gran aposta: invertir
en salut mental.
www.ajsolsona.cat/ca/age
nda/celebracio-del-diamundial-de-la-salutmental-2011

La missió del programa Sant
Boi Ciutat de la Salut Mental es
concreta en fer que Sant Boi es
consolidi com un referent
nacional i europeu en l’àmbit
de la salut mental comunitària
tant pel que fa a l’assistència,
la investigació i la docència,
com perquè alhora s’estableixi
com a focus d’atracció de
l’activitat econòmica
relacionada amb el sector i, en
tot cas, cercant el més ampli
consens dels agents econòmics
i socials de la ciutat.

El 10 d'octubre és el dia que
l'OMS (Organització Mundial de
la Salut) ha decidit celebrar el
Dia Mundial de la Salut Mental
per tal de sensibilitzar la
ciutadania. L'objectiu és
promoure debats més oberts
sobre les malalties mentals i
generar inversions tant pel que
fa als serveis com als mètodes
de prevenció.
www.who.int/mediacentre/events/a
nnual/world_mental_health_day/e

s/index.html

www.santboisalutmental.cat/

Algunes adreces web on trobareu més informació

www.hospitalbenitomenni.org/

La missió del centre es
dirigeix a la prevenció, cura i
rehabilitació dels malalts
mentals, discapacitats físics i
psíquics, psicogeriàtrics i
altres malalts segons
necessitats. La persona que
pateix, dins la seva unitat i
dignitat inviolable, és el
centre de la nostra missió, i a
ella s’han de subordinar tots
els recursos de la Institució.

www.fundacioorienta.com/

Fundació Orienta és una
entitat que des de 1974 es
dedica a l'atenció, promoció i
prevenció de la salut mental
dels infants, els adolescents i
les famílies

www.pssjd.org/caes/Paginas/default.aspx

El Parc Sanitari Sant Joan de
Déu neix gràcies a la integració
de Sant Joan de Déu Serveis de
Salut Mental, l'1 de juliol del
2009, i de l'Hospital de Sant Boi
de Llobregat, l'1 de gener del
2010 amb l'objectiu estratègic
d'integrar de forma natural la
salut mental a la nostra
societat i dotar a la població de
referència d'unes instal.lacions
sanitàries que donin resposta a
una demanda en creixement
constant.

Boig i genial
‹ Hay

demasiados ejemplos de autores tratados, diagnosticados, recluidos, para que la relación entre

locura y literatura sea casual. Es curioso cómo en muchas culturas el loco es un individuo inspirado,
privilegiado, capaz de percibir y de decir lo que otros no captan, y siempre se ha buscado una conexión
entre la locura y el arte. El artista, con su trabajo, tiende a crearse un mundo interior que le aleja de la
realidad, y si ese proceso no se devuelve al mundo real en forma de producto artístico, se corre el riesgo
de quedar encerrado en ese mundo imaginario. En cierta manera, podría decirse que la creación
artística libera de la propia locura.›

Enrique González Duro
www.papelenblanco.com/metacritica/cuantos-escritores-estan-locos

Alguns llibres sobre la bogeria, la genialitat, la literatura i l’art
•

Calasso, Roberto. El loco impuro

•

Calasso, Roberto. La locura que viene de las ninfas.

•

Devitini Dufour, Alessia. El Bosco : locura, vicios y virtudes: a la deriva entre la realidad y

fantasía
•

Fuertes, Francesc de Diego. Esquizofrenia gràfica

•

Gaillemin, Jean-Louis. Dalí el gran paranoico

•

Gogh, Vincent Van. Cartas desde Provenza

•

Green, Vivian. La locura en el poder: de Calígula a los tiranos del siglo XX

•

Jaspers, Karl. Genio artístico y locura: Strindberg y Van Gogh

•

Kottler, Jeffrey A. Divina locura: diez historias de locura creativa

•

Libro de Radio Nikosia: voces que hablan desde la locura.

•

Llibre de la Marató de TV3: vuit relats contra les malalties mentals greus

•

Maupassant, Guy de. Contes de bogeria i obsessió

•

Nasar, Sylvia. Una ment meravellosa: biografia de John Forbes Nash

•

Panero, Leopoldo María. Esquizofrénicas o La balada de la lámpara azul

•

Pizarnik, Alejandra. Prosa completa

•

Schreber, Daniel Paul. Sucesos memorables de un enfermo de los nervios

•

Strindberg, August. Infierno

•

Styron, William. Esa visible oscuridad: memoria de la locura

•

Vallejo-Nágera, Alejandra. Locos de la historia: Rasputín, Luisa Isabel de Orléans,

Mesalina y otros personajes egregios
•

Zurn, Unica. Primavera sombría

