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CENTRE DE CULTURA “SA NOSTRA”

#Di_Capacitados:
¿Y SI TE DIJERAN QUE PUEDES?
I SI ET DIGUESSIN QUE TU POTS?



20.12.2017

PALMA
CENTRE DE CULTURA “SA NOSTRA”
Carrer de la Concepció, 12 · 07012 Palma

19:00 horas
Inauguració
Fina Santiago · consellera de Serveis Socials i Cooperació. Govern de les Illes Balears
Guillem Febrer · 3 Salut Mental
Ramón Frexes · Director de Relacions Institucionals & RSC Janssen Espanya

19:15 horas
#Di_Capacitados
Alejandro González· Relacions Amb Associacions Pacients a Janssen

Aventurar-se a viure
Itziar Ceballos · Gerent d'AVIFES

19:35 horas
"Creure que és possible"
Sebastián Álvaro · Periodista
Protagonista de l'expedició · Membre d’AVIFES

Aquest projecte demostra que la confiança i l’empatia són dues eines
poderoses que milloren la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental.

Els continus avanços de l'atenció psiquiàtrica dels darrers anys han 
permès que les persones amb esquizofrènia puguin tenir una vida 
centrada en les seves preferències i siguin capaces de desenvolupar el 
seu projecte de vida.

Els objectius d'aquesta jornada són destacar la importància del treball 
per assolir els objectius vitals dels pacients, establir un nou paradigma 
on els aspectes assistencials i socials s'alineïn per acompanyar i ajudar a 
les persones a aconseguir el que més anhelen i finalment demostrar que, 
si es creu en ells i se'ls acompanya, és possible assolir tot allò que es 
proposen.

Un grup de prestigiosos alpinistes liderats per Sebastián Álvaro, creador 
del programa "Al filo de lo imposible", van voler demostrar que si a un 
grup de persones amb esquizofrènia se'ls planteja un repte que els 
il·lusiona, se'ls entrena i se'ls acompanya, són capaços d'aconseguir-ho!

El repte fou escalar el Naranjo de Bulnes, una muntanya emblemàtica 
de l'alpinisme espanyol, paradigma de la inaccessibilitat. Té una paret 
vertical de 500 metres i només es pot pujar amb l'esforç de cadascú. En 
principi semblava un repte impossible.

Volem donar a conèixer tot el procés narrat per Sebastián Álvaro, acom-
panyat de les imatges del documental, així com conèixer en directe 
algunes de les persones diagnosticades d'un problema de salut mental 
que varen participar en el projecte.

Tot aquest procés apassionant fou gravat per a la creació del documental
"#Di_Capacitados: I si et diguessin QUE TU POTS?", impulsat per Janssen 
en col·laboració amb l'associació basca AVIFES i realitzat per Javier 
Álvaro de Salomba Ventures.
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