
El dia 10 d’octubre és el  Dia Mundial de la Salut Mental, aquest any 2022 l’eix 

central és “Som comunitat, fem salut mental”.
Per commemorar aquest dia s'ha organitzat el X Cinefòrum salut mental, amb l'objectiu de donar a
conèixer la realitat de la malaltia mental i contribuir a la seva desestigmatització.

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental

En el marc del Dia Internacional contra la Violència Masclista

Pel·lícula: Una cuestión de género de Mimi Leder
Sinopsi: Biopic sobre la jutgessa del Tribunal Suprem dels EUA Ruth Bader Ginsburg, la segona dona en la història que va
servir en aquest alt òrgan judicial. Ginsburg va ser nomenada per a l'alt tribunal el 1993 pel President Bill Clinton. Ruth, amb
el seu marit l'advocat Martin Ginsburg, va canviar el curs de la història amb un cas singular sobre discriminació de gènere que
va obrir el camí per a la igualtat en els Tribunals. (FILMAFFINITY).

Data: 21 de novembre 2022  Hora: 18:00h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Pel·lícula: 100 metros de Marcel Barrena

Data: 28 de novembre 2022  Hora: 18:00h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

 

Pel·lícula: El lado bueno de las cosas de David O. Russel
Sinopsi: Després de passar vuit mesos en un centre de salut mental per agredir l'amant de la seva dona, Pat torna a casa
dels pares. Tot i que està decidit a fer tot el possible per recuperar la seva exdona, la situació canvia quan coneix Tiffany,
una noia amb problemes i mala reputació. Tot i la mútua descon�ança inicial, aviat sorgeix entre ells un estret vincle que els

ajudarà a trobar el costat bo de les coses. (FILMAFFINITY)

Data: 17 d'octubre 2022  Hora: 18:00h
Lloc: Cal Ninyo, Carrer Major, 43. SANT BOI

Sinopsi: En Ramon, pare de família de trenta anys, viu per a la feina �ns que el seu cos comença a fallar. Diagnosticat d'esclerosi
múltiple, sembla que tots els pronòstics indiquen que en un any no serà capaç de caminar ni cent metres. Ramon decideix llavors
plantar cara a la vida participant en la prova esportiva més dura del planeta. Amb l'ajuda de la seva dona i el rondinaire del sogre,
el Ramon inicia un peculiar entrenament en què lluitarà contra les seves limitacions, demostrant-li al món que rendir-se mai és una
opció... Inspirada en la història de Ramon Arroyo, un jove diagnosticat de esclerosi a qui li van dir que no seria capaç de caminar ni
cent metres. (FILMAFFINITY)


