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Be one
Músicos sin Fronteras



11.00h. Acte d’inauguració de la Setmana de la Salut Mental, a 
càrrec de l’Ajuntament de Llíria. Obertura de la campanya de 
sensibilització: “#SOM PERSONES, JUNTES SUMEM!”.

11.15h. Presentació de l’exposició “Món Collage”, creada per 
les usuàries i usuaris del Programa municipal per a persones 
amb malaltia mental, Taller Pentagrama, on podrem veure la 
diversitat creativa d’aquesta tècnica.

A continuació començarà la I Trobada anual d’entitats per la diversitat, amb l’objectiu de 
crear un espai comú on compartir coneixements, experiències i exposar en paradetes els 
seus treballs i artesanies.

12.30h. Actuacions musicals.

    Lloc: Edifici Multiusos     

11.00h. II Marxa per la Salut Mental.

Vos animem novament a participar en aquest esdeveniment de 
caràcter social i esportiu que té com a objectiu conscienciar a la 
ciutadania sobre la importància de la Salut Mental. La marxa és 
gratuïta i totalment recomanable per a totes aquelles persones 
que vulguen gaudir d’un matí divertit, saludable i solidari, indis-
tintament de la seua condició física o edat.

       Inscripcions: de l’1 al 15 de setembre als següents correus electrònics:

                                                    • serso@lliria.es
                                                    • tallerpentagrama@hotmail.com

   Lloc: Eixida des de la Plaça de Partidors i finalitzarà al Pavelló Pla de l’Arc

11.00h. Teatre “El Mago de Oz”.

Nova versió del clàssic de L. Frank Baum, on descobrirem la 
sorprenent història de Doroteo, un xiquet que viatjarà a un 
país fantàstic ple d’aventures i molta màgia. Adaptació i actua-
ció a càrrec del grup de teatre “La Tramoia” de PENTAGRAMA.

   Lloc:  Teatre de la Llar Municipal dels Jubilats

10.00h a 13.00h. 8ª Campanya informativa i mercadet solidari.

S’oferirà als punts habilitats díptics informatius per tal que la 
gent conega com prevenir, conviure i actuar davant aquesta 
malaltia. Fent veure a totes i tots que tindre un problema de 
salut mental no ha de suposar ni un obstacle, ni un motiu per 
menysprear a cap persona.

A més, es podran adquirir a les paradetes, els productes solidaris 
i artesanals realitzats per PENTAGRAMA.

09.15h. Viatge Cultural a Ontinyent.

Es visitarà: Barri medieval, Palau de la vila, museu tèxtil, i 
museu de gegants i cabets, entre altres.

Activitat destinada a les persones usuàries del taller Penta-
grama, familiars i voluntaris.

  Lloc d’eixida: Edifici Multiusos

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

11.00h. Jornada de Sensibilització i Divulgació. Lectura del 
manifest a favor de la Salut Mental. 

11.15h. Cloenda de la campanya de sensibilització: 
#Som persones, juntes sumem.

12.00h. Taula redona:

      “Acompanyament terapèutic en persones amb trastorn mental greu”, a càrrec de 
Mercedes Asuero Lluesma, infermera de salut mental de Paterna.

      “Autocures d’infermeria en persones amb malaltia mental”, a càrrec de Rosa Sempere 
Jorda, infermera de salut mental.

  

  
   Llocs simultanis de l’activitat:
 

      • Centre de Salut de Llíria

      • Plaça de Partidors de Llíria

      • Hospital de Llíria 

#SOM PERSONES, JUNTES SUMEM
Lloc: Edifici Multiusos


