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�  El 10 d´octubre es celebra el Dia Mundial de 
la Salut Mental.  

 
� El programa d´Inserció Comunitària del  
   Servei de Rehabilitació Comunitària pretén                        
apropar a la població la celebració d´aquest dia, 
per disminuir l´estigma i afavorir un major 
coneixement de la salut mental. 
 
�  A l´any 2012, s´amplia la participació en la 

organització del DMSM als professionals del 
CST, a la comunitat i als  usuaris dels 
diferents serveis de SM.   

 

 



� La comissió está formada per diferents 
professionals i usuaris dels Serveis de Salut 
Mental Ferran Salsas i Roig de Rubí,de la 
Comissió Comunitària del CST, l´ajuntament de 
Rubí, el grup fotogràfic el Gra i l´associació de 
veIns Les Torres-Rubí 2000. 

 
� La coordinació de la comissió es realitza des de 

Treball Social del Servei de Rehabilitació 
Comunitària. 

 
� Es fan reunions mensuals on es divideixen per 

subcomissions per organitzar tots els actes. 



� Promoure la participació d’associacions, 
entitats de la comunitat i ciutadans  en la 
preparació dels actes del DMSM. 

� Promoure la participació activa de persones amb 
un trastorn mental i dels seus familiars en el 
mateix nivell que altres agents comunitaris 
(professionals, líders veïnals, ciutadans). 

� Promoure la participació de professionals de la 
salut mental, de la salut en general, de serveis 
municipals de l’àrea dels serveis personals  

   (cultura, salut pública, educació). 
 
 
    



 
� Organitzar un acte dirigit a la població infantil. 
 
� Millorar l’autoestima i la inclusió social de persones 

amb un trastorn mental. 

� Afavorir les interrelacions entre persones amb 
trastorn mental i altres ciutadans com a instrument en 
la lluita contra l’estigma. 

� Assolir la participació de població jove. 

OBJECTIUS II 



ACTES REALITZATS PER LA  
CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE 
LA SALUT MENTAL 





- Entrevistes a Ràdio Rubí i a Rubí TV : entrevistes a un 
membre del  Grup fotogràfic el Gra, dos usuaris i  a la TS del 
SRC,  en ocasió de  la presentació del taller del grup Empenta 
del SRC . 
  
- Tertúlia al programa “Rubí al dia” de Ràdio Rubí. Hi 
participen una terapeuta familiar dels serveis de SM de Rubí , 
una psiquiatra del  CSMIJ, dos usuaris del SRC i tres familiars 
de persones amb una malaltia mental.  

- Programa “Fil de la Troca” de Ràdio Rubí dedicat al DMSM. 
Tertúlia amb el coordinador del CAS dels Serveis de SM de 
Rubí), la protagonista de l´obra de teatre «Ella», el president de 
l´Associació de veins Les Torres  i una usuaria del SRC. 



- Programa  especial dedicat al DMSM “Punt de mira” a   
Ràdio Rubí, amb la participació del coordinador del 
CSMA  dels Serveis de SM del CST, el psicòleg i 
professor titular del departament de psicologia de la 
Universitat de La Coruña i el director dels Serveis de 
Salut Mental de Tetuan( Madrid).- 

 
- Entrevista al programa “Rubí al día” de Ràdio 
Rubí a la  intèrpret del contaconte “El cazo de 
Lorenzo” pel DMSM dia mundial de la salut mental a 
la Biblioteca.  











  NOTÍCIA A RUBÍTV 





� Millora subjectiva de la capacitat dels usuaris: 
autoestima. 

� Augment de la  participació dels usuaris  en 
activitats en la comunitat. 

� Canvi en la percepció de la persona amb 
trastorn mental per part dels participants 

� Nivell de satisfacció dels recursos comunitaris 
participants: utilitat viscuda per part dels 
usuaris, de les entitats i els professionals. 



. Participació activa 
dels usuaris en les 
activitats previstes 
durant tot el procés. 
 
 
. Difusió del dia 
mundial  als medis de 
comunicació locals  
(Ràdio Rubí, Diari de 
Rubí, TV de Rubí)per 
part de familiars, 
usuaris i 
professionals. 
 

 
 



� Augment de la participació de la comunitat 
en participar activament a l’organització dels 
actes del DMSM. 

� Millora de l´autoestima i l´autopercepció de 
les pròpies capacitats dels usuaris. 

� Creació d´al.liances amb diferents agents de 
la comunitat a partir del treball comunitari. 

� Disminució de l´estigma envers les 
persones amb un trastorn mental, gràcies al 
contacte directe amb la comunitat. 




