NOTA DE PREMSA
L’ Associació Salut Mental Sabadell commemora el 20è ANIVERSARI DE LA
FUNDACIÓ DE L’ ASSOCIACIÓ, EL 10è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL CLUB
SOCIAL LA XAMBA i LA INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU (situada al carrer
Leonardo Da Vinci, 81).

El proper dissabte 4 d’ octubre l’ associació Salut Mental Sabadell inaugurarà les
instal·lacions de la nova seu, amb una jornada de participació ciutadana, oberta a la
comunitat.
L’ acte serà conduit per Enric Arquimbau actor.
·

11.30h.
Festa amb:
-Els Sentinelles d’ Arkëmis.
-Colla de bastoners de Sabadell
- Els Gegants i Capgrossos de Sabadell

·

12.00-12.30h.
-Concert Krec’n’tu i actuació musical amb alumnes del Conservatori
Professional de Sabadell.
- Visita autoritats a la seu.

·

12.30-13.00h.
Parlaments dels representants institucionals.
Sra. Anna Mª Montseny. Presidenta Salut Mental Sabadell.
Sr. Alberto Gómez . Responsable de Costumer Services i Marquèting Ikea
Sabadell.
Sra. Carmela Fortuny. Directora General de l’ ICASS
Sra. Cristina Molina. Directora del Pla director de Salut Mental i Addiccions.
de la Conselleria de Salut.
Il•lm. Sr. Joan Carles Sánchez. Alcalde de Sabadell

·

13.00h.
Portes Obertes
Compartir conversa, tot fent un refrigeri.

IKEA Sabadell ha moblat la nova seu de Salut Mental.
La col · laboració d'IKEA ha consistit en la donació del mobiliari i equipament per a la
nova seu de l'associació. El muntatge del mobiliari del nou espai, (cedit per
l'ajuntament de Sabadell) on es realitzaran totes les activitats pròpies de l'associació,
des de l'assessorament familiar fins a l'atenció psicològica, ha estat possible a través
del compromís dels empleats d'IKEA, que es van prestar per a col·laborar
voluntàriament en el projecte, juntament amb els voluntaris de l'entitat. A l’ entrada hi
ha gravat sobre una fusta el nom de totes les persones que van col·laborar.
Des de la seva obertura IKEA Sabadell ha desenvolupat un fort compromís amb els
seus veïns, no només a través de la botiga sinó involucrant-se en el que passa en el
dia a dia de la localitat.
En paraules de Paul Reid, nou director d'IKEA Sabadell "tenim un compromís amb
aquesta comunitat i la implicació de la nostra botiga al disseny i decoració del nou
centre de l'associació Salut Mental és molt important i especial per a nosaltres ja que
ens ha permès posar el nostre petit granet de sorra per millorar la qualitat de vida de
les persones ".
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