Oficina de Premsa

- Nota de premsa Es tracta del primer tema de conscienciació de la campanya “Sóc com tu,
ets com jo”

La Taula de Salut Mental dedica el mes de novembre a
com afecta la separació als fills
Dins de la campanya “Sóc com tu, ets com jo” per lluitar contra l’estigma
de salut mental, el mes de novembre es dedicarà a conscienciar sobre
com pot afectar als fills la separació dels pares. Per això s’ha llençat un
cartell i es faran diverses activitats relacionades.
“Com afecta la separació als fills. Quan la parella es divideix, no divideixis
els nens. Cuida’ls!”. Amb aquest lema es presenta el primer dels temes de
conscienciació de la nova campanya de la Taula de Salut Mental i Addiccions
de Mollet, que es difondrà durant tot el novembre amb l’objectiu d’informar i
sensibilitzar la població.
La campanya “Sóc com tu, ets com jo” que es va presentar la setmana
passada, dedicarà cada mes a un tema concret de la salut mental. Els objectius
bàsics són lluitar contra l’estigma i la discriminació de les persones que
pateixen alguna malaltia de salut mental, i alhora educar i promocionar actituds
i creences per afavorir una bona salut mental.

Accions de difusió de la campanya:


Pantalles d’informació dinàmica i web municipal: cartell i imatge
de la campanya



Taula rodona “Quan la parella es divideix, no divideixis els nens.
Cuida’ls!”.
Dijous 29 de novembre, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural La
Marineta. Amb les intervencions dels següents professionals:
Jon Izaguirre CSMIJ
Nuria Rivera CDIAP
Angel Marí Casal Obert
Raquel Nieto i Isabel López del SIAD



Ràdio Mollet:
o informació puntual als informatius
o entrevista al magazine ‘Posa’t les piles’ la primera setmana de la
campanya

o El programa ‘La tertúlia’ del 20 de novembre (22 h) comptarà amb
professionals i experts que debatran sobre aquest tema
o El programa ‘Fem salut’ del 22 de novembre (12.30 h) tractarà
aquest tema


Vallès Visió:
o Informació puntual als informatius
o Reportatge sobre el tema al programa ‘8Visió’ del 21 de
novembre (21 h), amb testimonis de malalts i professionals

Adjuntem cartell de la campanya.
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