El dia 10 d’octubre és el Dia Mundial de
central és “A la feina i a la comunitat”.

la Salut Mental, aquest any 2018 l’eix

Per commemorar aquest dia s'ha organitzat el VII 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:

Una historia casi divertida, de Anna Boden, Ryan Fleck.

Sinopsi: A causa d'una depressió, Craig (Keir Gilchrist), un adolescent de 16 anys, és ingressat en un centre psiquiàtric. Un cop
allà, resulta que la sala per a joves està tancada, de manera que no té més remei que acudir a la sala d'adults. Bobby (Zach
Galifianakis), un dels pacients, aviat es converteix en el seu mentor i protector. Comptant amb el seu suport, Craig podrà conèixer
a un bon nombre de persones amb diversos problemes, descobrirà els seus talents ocults i conectarà amb Noelle (Emma
Roberts), una noia de la seva mateixa edat.

Data: 17 d'octubre 2018. Hora: 18 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista
Pel·lícula:

Volar, de Bertha Gaztelumendi.

Sinopsi: Nou dones, amb un passat de violència de gènere, comparteixen un cap de setmana al camp, lluny de la seva
vida quotidiana. A aquestes dones les uneix el coratge d'haver-se enfrontat a l'infern d'aquesta violència, d'haver
sobreviscut i també de voler donar un sentit al sofriment patit. I posen a disposició d'altres dones i de la societat el
seu recorregut vital, sense cap victimisme.

Data: 25 d’octubre 2018. 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
Documental:

Wonder,

de Stephen Chbosky.

Sinopsi: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) és un nen que va néixer amb una malformació facial. Ara, després de deu anys
d'hospital en hospital i de llargs períodes a casa, haurà de fer front a un gran repte: assistir per primera vegada a l'escola.
Gràcies al suport dels seus pares, Isabel (Julia Roberts) i Nate (Owen Wilson), Auggie tractarà d'encaixar entre els seus nous
companys i professors, demostrant que malgrat el seu físic és un nen com qualsevol altre.

Data: 15 de novembre 2018. Hora: 18 h
Lloc: Ca Massallera, Carrer Mallorca, 30. SANT BOI

