
El dia 10 d’octubre és el  Dia Mundial de la Salut Mental, aquest any 2019 l’eix 

central és “Connecta amb la vida”.

Per commemorar aquest dia s'ha organitzat el VIII Cinefòrum salut mental, amb l'objectiu de donar 
a conèixer la realitat de la malaltia mental i contribuir a la seva desestigmatització.

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental 

Pel·lícula: Gente Corriente de Robert Redford.
Sinopsi: Un jove adolescent es sent culpable després que el seu germà va morir ofegat en el seu vaixell. Tot i les intenses 
sessions de teràpia, no pot alliberar-se de la creença que hauria d'haver mort ell en el seu lloc i els seus pares tampoc li 
ofereixen molt consol.

Data: 7 d'octubre 2019. Hora: 18 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista

Pel·lícula: No estas sola, Sara de Carlos Sedes.
Sinopsi: Basada en fets reals, "No estàs sola, Sara", ens explica la història d'una jove que té només 23 anys i participa 
en el seu últim dia de teràpia psicològica, dins d'un grup de dones maltractades física i psíquicament. Després d'anys 
de teràpia, per fi és capaç de verbalitzar la seva pròpia història, sense por.

Data: 14 de novembre 2019. Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Carrer Baldiri Aleu, 6-8. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Pel·lícula: Campeones de Javier Fesser.
Sinopsi: Marc, és un entrenador professional de bàsquet amb molts de problemes personals i professionals. En un partit de 
Lliga, s'acaba barallant amb un altre entrenador perdent d'aquesta manera la feina i patint un accident de trànsit per anar 
begut. La multa que rep és exemplar: es convertirà en entrenador d'un equip de bàsquet de persones amb discapacitat. El que 
comença com un repte difícil acabarà convertint-se en una lliçó de vida.

Data: 3 de desembre 2019. Hora: 19 h
Lloc: Cinemes Can Castellet, Carrer Jaume I, 28. SANT BOI


