
BUTLLETÍ 
INFORMATIU 

Benvolguts, benvolgudes,  us informem de les activitats previstes pel curs 2016—2017: 

El dissabte 8 d’octubre, a Lleida 

Sota el lema “Prevenció, la clau de l’equilibri” tindrà lloc   

l’esdeveniment anual, tan significatiu. L’associació posa el transport i 

qui vulgui quedar-se a dinar pot portar menjar o bé apuntar-se al de 

l’organització. Ja us ampliarem la información quan vingueu a fer la 

inscripció de la plaça d’autocar.  

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL 

Programa Activitats 2016—2017 

Espai de resolució de dubtes per part de la Treballadora Social. Dia i hora: l’últim dijous 

de cada mes a les 19.00 a l’Associació.   

  TEATRE  

INFORMACIONS 
⇒ Servei d’informació jurídica i Servei d’atenció Psicològica: Com sabeu disposem d’aquests dos serveis adreçats als socis. Funcio-

nen amb hores convingudes. Si en necessiteu, podeu contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic. 

⇒ Pàgina web: Fa pocs mesos hem enllestit el nostre web, que ens ha quedat molt bé i molt pedagògic. Esperem que sigui una bona euna 
per tothom:   www.salutmentalterrassa.org  

⇒ Correu electronic.   El nostre és  salutmentalterrassa@gmail.com  

⇒ Facebook. Tenim una página de facebook, per si és del vostre interès consultar-la:  http://www.facebook.com/salutmentalterrassa 

C/ Martín Díez,  7 1ª ·   937809329 ·   salutmentalterrassa@gmail.com   
Horari d’atenció: Dimecres de 10:30 a 12:30 i dijous de 18:00 a 20:00 h. 

TAI-TXI I CHI-KUN  
L’Associació es preocupa pel benestar dels seus socis! És per això que us oferim una acti-

vitat per tenir cura del nostre cos i ment: Tai-txi i Chi-kun. També es realitzarà activitat 

física i relaxació! Dia i hora: Els dimecres, a la tarda, a partir del dia 5 d’octubre. 

GAM (GRUP D’AJUDA MÚTUA) 
Trobades creatives. Solucions per regals, ornaments a casa, disfresses, inform``atica, 
cuina, etc... Compartint coneixements i companyia. Dia i hora: Els dimecres, a la tarda, a 
partir del dia 5 d’octubre. 

El grup de teatre funciona molt bé. Aquest any continuarà l’activitat. De moment hi ha places 
disponibles. Es farà el 1r i 3r dimarts de mes, de 18:00 a 20:00 h. L’inici previst és el mes d’octu-
bre però necessitem omplir el grup.  Animeu-vos !! I porteu homes!! 

  SESSIÓ ACLARIMENT DE DUBTES 

  CURS INTERVENCIO FAMILIAR PSICOEDUCATIVA 

Té com a objectiu facilitar la convivència en l’entorn familiar i permet adquirir els recursos 
necessaris per gestionar de manera més eficaç diverses situacions que precisen 
d’intervenció. El cost és gratuït però és indispensable fer-se soci 

Dia i hora: 1º i 3º dimarts de cada mes, de 16 a 18h.  


