
El dia 10 d’octubre és el  Dia Mundial de la Salut Mental, aquest any 2014 l’eix central 
és Construïm una nova Salut Mental. Ara Sí.

Per commemorar aquest dia s’ha organitzat el III 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 de la Jornada Interseccions. Jornada al voltant de la pràctica cultural 
entesa com a eina al servei de les polítiques d’inclusió social i de les dinàmiques assistencials en 
l’àmbit de la salut mental. Aquest any l’eix central és el cinema i la salut mental.

Pel·lícula: Solo de Vicente Rubio.
Sinopsi: Documental que mostra una via d'entrada i sortida al túnel de l'esquizofrènia, una cerca de l'amor a través 
de la bogeria. És la visió d'un somniador explicada pel mateix director, en el seu pas per aquesta malaltia.

Data: 23 d'octubre 2014. Hora: 18,30 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43, SANT BOI

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista

Pel·lícula: Sólo mía de Javier Balaguer
Sinopsi: Pel·lícula sobre els maltractaments d'alguns marits cap a les seves dones. Va ser un amor a primera vista. 
Al principi, Ángela (Paz Vega) alimentava mil formes d'estimar al Joaquín (Sergi López) i quan ella es va quedar 
embarassada, tots dos es van sentir joiosos. Fins que va arribar el primer retret, el primer crit i la primera bufetada. 
Només va ser necessari un mal dia perquè el Joaquín, per primera vegada, la colpegés brutalment.

Data: 21 de novembre 2014. Hora: 18,30 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43, SANT BOI

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Pel·lícula: Intocables d’Olivier Nakache i Eric Toledano.
Sinopsi: Després d'un accident de parapent, Philippe, un ric aristòcrata, contracta a Driss com a assistent i cuidador, 
un jove procedent d'un barri d'habitatges públics que ha sortit recentment de la presó. En altres paraules, la persona 
menys indicada per a aquesta feina. Dos móns xoquen i s'han d'entendre per donar lloc a una amistat tan demencial, 
còmica i sòlida com inesperada, una relació singular que genera energia i els fa… intocables!

Data: 2 de desembre 2014. Hora: 18,30 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Carrer Baldiri Aleu, 6, SANT BOI


