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DESTAQUEM: Dia Mundial de la Salut Mental
Com cada any el pròxim 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de
la Salut Mental.
El tema seleccionat aquest any per la Federació
Salut Mental Catalunya és “Prevenció, la clau de
l’equilibri”. Lleida és la ciutat escollida per acollir
els actes de celebració i la data el 8 d’octubre.
A nivell estatal la Confederación Salud Mental ha
llençat el seu lema “Soy como tu aunque aún no
lo sepas”, escollit per votació popular, i concentrarà
les seves activitat el dia 10 d’octubre.

Historia de la psiquiatria. Jeffrey A. Lieberman, con
la colaboración de Ogi Ogas. Ediciones B, 2016
Un repàs a la història de la psiquiatria, des dels seus
orígens, a través de les èpoques més fosques en que
es practicaven lobotomies o descàrregues elèctriques,
fins la seva actualitat i el reconeixement científic de la
professió de psiquiatra, així com les històries de les diferents
teories que han enfrontat als psiquiatres des de Freud fins a
l’actualitat.

NOVETATS
SALUT MENTAL

• Anatomía de una epidemia: medicamentos psiquiátricos
y el asombroso aumento de las enfermedades mentales.
Robert Whitaker.
Un llibre que analitza els pros i els contres de la industria
farmacèutica i els medicaments per guarir algunes
malalties mentals.

• Demencia. Jesús Ávila
• Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Serafín Lemos
Giráldez... [etc.]

• Historia de la psiquiatría: de sus orígenes, sus fracasos y su
resurgimiento. Jeffrey A. Lieberman

• Introducción a la psicopatología: una visión
actualizada. Iñaki Eguíluz y Rafael Segarra.
La psicopatologia descriu i explica la conducta patològica
de les persones amb un trastorn psiquiàtric.

• La mejora de la atención de salud mental. Graham Thornicroft y
Michele Tansella

• Manual de psiquiatria del niño y del adolescente. Coordinador:
César Soutullo Esperón... [etc.]

• Pioneros de la psicosis. Vicente Palomera
• Psiquiatria forense. Mar Pastor Bravo
• Trastorno límite de la personalidad y terapia EMDR. Dolores
Mosquera y Anabel González.

NOVETATS
• Desafíos de los trastornos de la
personalidad. Cristina Rodríguez Cahill
Una revisió, amb experta mirada crítica, dels
diferents trastorns de la personalitat, de les
tècniques de guariment i dels tripijocs de la
societat que psiquiatritza les fractures socials i
emocionals.

• Trastornos mentales comunes: manual de orientación. Coordinador:
Ander Retolaza

• Tratamientos psicológicos y salud mental. Cristina Botella Arbona
• Violencia y salud mental: salud mental y violencias institucional,
estructural, social y colectiva. Coordinador: Iñaki Markez Alonso...
[etc.]

PER LLEGIR I PER VEURE

• El temps de les cireres. Montserrat Roig.
La novel·la de la Montserrat Roig que retrata la vida
d’una família burgesa catalana durant els últims anys
del franquisme. Ara la podeu llegir en lectura fàcil.

• Luz en la ciudad. Dirigida per Guy Green (dvd)
• Teresa Perales cómics. Mauro Entrialgo
Un còmic sobre la nadadora Teresa Perales,
guanyadora de 22 medalles en quatre jocs
paralímpics.
Molta sort als jocs de Rio!!

ET POT INTERESSAR

Sant Boi de Llobregat celebrarà el seu cros solidari per la salut
mental el pròxim 9 d’octubre. La cita serà al Parc de la
Muntanyeta a les 10 del matí.
L’activitat s’emmarca en els actes de celebració del Dia Mundial
de la Salut Mental i per lluitar en contra de l’estigma que encara
pateixen algunes persones diagnosticades amb una malaltia
mental.
Podeu trobar més informació i fer la vostra
inscripció a la pàgina web de l’Ajuntament
de Sant Boi: www.santboi.cat
La recaptació serà destinada a programes
solidaris i de recerca que es realitzen al Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.
La cursa està organitzada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el
Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
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HORARI

Tancat

• Dilluns, de 15 a 21h

• Diumenges i festius

• De dimarts a divendres, de 9 a 21h

• Setmana Santa de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqua

• Dissabtes, d'11 a 19h
Horari d'estiu

•De dilluns a dijous, de 14 a 21h
•Divendres, de 9 a 16h

• Desembre del 24 al 31
Horari especial de matí de 9 a 16h
23 de juny i 5 de gener

