Per a qualsevol consulta poseu-vos en contacte
amb Silvia Vila, en el tfn 93.352.13.39 o bé
646.257.604.

Com cada any per tal d’identificar-nos en l’acte
hem pensat portar el mocador de coll d’Arep, qui
el tingui, sisplau, que el porti aquell dia, la resta
ja els hi donarem allà mateix.

Dia Mundial de la
Salut Mental
dissabte 6 octubre de 2018
Arep
Pg. Maragall, 124
08027 Barcelona
Telf: 93 352 13 39
Fax: 93 352 13 68
arep@arep.cat
www.arep.cat
www.cetlacalaixera.cat

Girona

Benvolguts/des,
Girona serà el dissabte 6 d’octubre, la capital
catalana de la salut mental 2018. Amb el lema
“Salut Mental a la comunitat i a la feina”, la ciutat
acollirà l’acte central del DIA MUNIDAL DE LA
SALUT
MENTAL
A
CATALUYNYA,
un
esdeveniment festiu i reivindicatiu organitzat per
l'Associació Família i Salut Mental de Girona i
Comarques, amb el suport Fundació Drissa,
l'Institut d'Assistència Sanitària i la Fundació
Tutelar de les Comarques Gironines.

- Activitats lúdiques i participatives


- Dinar 14h popular al parc de Vista Alegre



- Arribada a la plaça Salvador Espriu


10.00 a 11.00 h

16.00 aprox.

OPCIONS DE TRANSPORT



Programa:

Transport públic
Transport amb autocar, preu per
persona: 10 euros, sortida a les 8:30h des
de la seu d’Arep Pg. Maragall, 124
Transport particular

11.00 a 11.30 h

- Parlaments


Data límit d’inscripcions: 27/9/2018

a) NOVETAT: Aquest any totes les persones que
tinguin intenció d’assistir ho han de comunicar
a Sílvia Vila abans del dia 27 de setembre de
2018 (per tal de saber una previsió del nombre
de persones que assistiran a l’acte).
b) NOVETAT: Per tal de facilitar els ingressos i
evitar problemes de comissions amb els caixes
i bancs, aquest any podeu abonar els diners
(amb import just, sis plau) directament a Sílvia
Vila i especificar si es vol autocar i/o àpat.
IMPORTANT- Quins dies i hores la podreu trobar:

- Activitats lúdiques i participatives


Instruccions d’inscripció per el assistència,
transport i l’àpat

- Final de festa

1.



12.30 a 13.30 h

2.

OPCIONS D’ÀPATS


Compra tiquet per MENÚ, preu 13 euros:
Menú: amanida, arròs mar i muntanya,
iogurt, pa i beguda (el cafè va apart)

12.00 a 12.30 h


Carmanyola personal (i aigua facilitada
per l’organització), en el mateix recinte.

Dies 17, 18, 25, 26 de setembre de 10h a 18h.
Dies 21 i 27 de setembre de 12h a 15h

