MEMÒRIA D’ACTIVITATS EXERCICI 2007
Projectes:
Tallers adreçats als malalts mentals per tal de que durant les
tardes puguin fer diferents activitats especialment adaptats a
les seves necessitats
•
•
•
•

Dibuix manga
Fotografia
Guitarra
Jardineria

Sortides : Proporcionen als malalts la possibilitat de que
durant els caps de setmana realitzin sortides (passejar, anar al
cinema, fer excursions...)acompanyats de professionals.
•
•
•
•
•
•
•

Visita guiada al Parc natural Cadi-Moixeró
18-06-07 Port Aventura conjuntament amb la Fundació
Trueta
Museu de la Ciència .
24-11-07 Carrilet verd i mina del petroli.
1-12-07 Dinar al restaurant Xinès.
15-12-07 Arc de Palomera (Saldes), amb tirolines,
lianes,ponts penjants etc..

Nou servei pels associats : suport psicològic a càrrec de
l’associació (dues visites) per reconduir, informar o ajudar amb
la problemàtica que tenim les famílies amb els malalts mentals.
A carreg del psicoleg Josep Tristany

Actes emmarcats en la commemoració del Dia
Mundial de la Salut Mental
Assistencia a :
20-09-07 APROPANT LA RECERCA EN SALUT MENTAL A
LA SOCIETAT, BARCELONA
•

Es va dur a terme la presentacio de la xarxa de recerca
en salut mental (xarxa-rem-tap) .

•

I diverses conferencies sobre patologia dual, transtorn
bipolar, esquizofrenia,transtorn limit, nous tractaments
en antidepresius.

06-10-07 DÓNA LA MA A LA SALUT MENTAL, VIC
10-10-07 Organització de la CEL.LEBRACIO DIA
MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL BERGA
•
•

Presentacio de la OTL
Conferencia del Dr. Romeu a la Biblioteca

Altres activitats dutes a terme
30-09-07 Ajuda a la caminada popular centre de dia , en motiu
del 25 aniversari i es va aprofitar per fer una exposicio de
fotografies dels tallers realitzats
10-11-07
El ple de l'ajuntament de Berga acorda per
unanimitat atorgar el premi al FET SOLIDARI de la Fundació
Masana
1 -05-07 Stand a la Fira de l’1 de maig
Nadal : venda de Loteria

Loteria
També us informem que la Marató de TV3 d’enguany serà
sobre les malalties mentals greus.

