Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Taula de Salut Mental dedica el mes de febrer a la
relació entre addiccions i salut mental
Dins de la campanya “Sóc com tu, ets com jo” per lluitar contra l’estigma
de salut mental, el mes de febrer està dedicat a les addiccions i la salut
mental.
La Taula de Salut Mental dedicarà el mes de febrer a la relació que s’estableix
entre les addiccions i la salut mental, una relació perillosa, ja que les addiccions
poden agreujar els trastorns mentals o, fins i tot, afavorir-ne l’aparició en
persones amb predisposició a patir alguna malaltia mental.

Accions de difusió de la campanya:


Pantalles d’informació dinàmica i web municipal: cartell amb el
missatge i imatge del tema del mes de la campanya



Taula rodona, dijous 28 de febrer, a les 6 de la tarda a La
Marineta. Amb la participació de:
o Coordinadora del CAS Mollet, Mercè Saperas
o Tècnic del programa Mo-Vida del Casal Obert, Angelo Marí
o Energy Control, Víctor Galán
o Tècnica de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Mollet, Anna
Novell



Ràdio Mollet:
o informació puntual als informatius
o entrevista al magazine ‘Posa’t les piles’, dimarts 5 de febrer
o El programa ‘La tertúlia’, del 12 de febrer, comptarà amb
professionals i experts que debatran sobre aquest tema
o El programa ‘Fem salut’ tractarà aquest tema



Vallès Visió:
o Informació puntual als informatius
o Reportatge sobre el tema al programa ‘8Visió’ del 20 de febrer,
amb la participació de la regidora de Salut, Alícia Domínguez,
professionals i usuaris del CAS.

Adjuntem cartell de la campanya.
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