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Integració. Les inscripcions a la mostra, impulsada pel Club Social El Roure, restaran obertes fins al dia 23 de febrer

Molt més que cinema en una nova
edició del festival Dulcinea Curts
El certamen
vol fomentar la
participació activa i la
integració social de les
persones que pateixen
malalties mentals
El festival Dulcinea Curts arriba enguany a la setena edició. Organitzat pel Club Social El Roure, entitat
lligada a AFEMHOS (Associació
de Familiars de Malalts Mentals de
L’Hospitalet), l’objectiu d’aquest certamen és fer servir els mitjans audiovisuals com una eina de participació
comunitària i d’integració social de
les persones que pateixen malalties
mentals.
Els curtmetratges es poden presentar fins al 23 de febrer. Hi poden participar entitats que treballen
amb persones amb malalties mentals, les peces no poden durar més
de 10 minuts i és imprescindible
que les persones amb problemes
de salut mental en formin part activament. “Es tracta que s’hi puguin
implicar i de demostrar que són capaços de fer cinema, i la nostra tas-

Entitat

Una marxa
per reclamar
l’accessibilitat
universal
L’Associació Sumem celebrarà, per
segon any consecutiu, la Marxa per
l’Accessibilitat Universal, que tindrà
lloc el dilluns 4 de desembre. El punt
de sortida de la marxa serà L’Acollidora a les 19h i recorrerà els carrers
del barri del Centre fins a la plaça de
l’Ajuntament, on es llegirà un manifest. La iniciativa té com a objectiu
reivindicar una accessibilitat universal
per a tothom i en tots els àmbits, així
com recordar les barreres arquitectòniques que encara hi ha a les ciutats.
Com a novetat, l’edició d’enguany de la marxa comptarà amb
la participació d’altres entitats que
s’uniran a la causa i que també
faran la lectura del seu propi manifest. y

Jornada de commemoració
del Dia Mundial de la Salut
Mental al parc de la Marquesa

ca és treballar per fer-ho visible a la
resta de la comunitat”, ha explicat
Cisa Llopis, coordinadora del Club
Social El Roure. Des dels seus
inicis, el Dulcinea Curts no ha parat
de créixer i en les darreres edicions
ha comptat amb la participació de
prop d’una quinzena d’entitats d’arreu d’Espanya. La gala de cloenda
del festival tindrà lloc a l’abril.
D’altra banda, el passat 21 d’octubre L’Hospitalet va commemorar
el Dia Mundial de la Salut Mental
sota el lema Salut mental, un projecte vital amb una jornada al parc
de la Marquesa organitzada per
AFEMHOS i la Xarxa Antiestigma de L’H. S’hi van fer activitats i
tallers infantils i juvenils i un dinar
popular. y
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Més info a:
http://csroure.blogspot.com.es

