
El dia 10 d’octubre és el  Dia Mundial de la Salut Mental, aquest any 2017 l’eix

central és “Salut Mental a la feina i a la comunitat”.

Per commemorar aquest dia s'ha organitzar el VI Cinefòrum salut mental, amb l'objectiu de donar 
a conèixer la realitat de la maltia mental i contribuir a la seva desestigmatització.

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental
Pel·lícula: LOCAS DE ALEGRIA, de Paolo Virzi.
Sinopsi: En uns altres temps, Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) va gaudir com a comtessa d'una gran esplendor econòmica i 
social. Ara, viu internada a Vila Biondi, una institució mental on tracten la seva esquizofrènia. Al centre arriba una nova interna, 
Donatella (Micaela Ramazzotti), una dona amb un passat dificil i una situació mental molt delicada. Encara que amb personalitats 
completament oposades, entre les dues dones sorgeix una relació molt especial, que les portarà per camins insospitats. I és 
que, quan els responsables de la institució els concedeixin una sortida transitòria per treballar en una fira de productes naturals, 
les dues aprofitaran l'ocasió per escapolir-se i iniciar una aventura.

Data: 18 d'octubre 2017. Hora: 18 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista

Pel·lícula: DURMIENDO CON SU ENEMIGO, de Josep Rubin.
Sinopsi: La Laura i el Martin van estar casats durant quatre anys i semblaven una parella perfecta. Però, la realitat era molt 
diferent: Martin era un marit obsessiu i brutal que la maltractava contínuament. La situació va arribar a ser tan insostenible 
que Laura va decidir simular la seva mort per lliurar-se d'ell i començar una nova vida amb una nova identitat. Quan ell s'adona 
de l'engany, decideix perseguir-la per venjar-se’n.

Data: 15 de novembre 2017. Hora: 18 h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Documental: EL SILENCI DEL JONC, de Susanna Barranco Iglesias.
Sinopsi: El silenci del Jonc explora la vida del Jonc i la de diferents testimonis amb capacitats diferents que ens permeten 
observar el seu dia a dia i les seves experiències. També analitza la diversitat funcional a partir de les reflexions d'especialistes, 
que parlen des del punt de vista humà i professional. Finalment, el documental es completa amb una mirada artística, amb la 
col·laboració d'artistes de diferents àmbits, amb la voluntat de reflexionar sobre la diferència i amb el ple convenciment que 
l'art pot ser una via perquè la diferència deixi de ser diferència.

Data: 14 de desembre. Hora: 18,30 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Carrer Baldiri Aleu, 6. SANT BOI


