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Femarec ofereix dues xerrades informatives gratuïtes       
per a familiars de persones amb malaltia mental   
 

 
7 de gener de 2013 – Barcelona. Què fer quan el teu fill o la teva filla té un trastorn mental? Quins són els 
serveis més adients per a cada cas? Quin són els aspectes legals que cal conèixer?... Aquestes són 
només algunes de les preguntes a les que Femarec pretén donar resposta a partir de dues xerrades 
informatives que organitza durant aquest mes de gener per a les famílies de persones amb malaltia 
mental: I demà què? i I a mi, qui em cuida? 
 
I demà què? serà la primera xerrada que Femarec oferirà gratuïtament sobre els recursos existents a 
Catalunya per a persones amb Trastorn Mental Sever en quant a serveis d’habitatge, formació, tutela, 
lleure i oci i, sobretot, recursos laborals. Aquesta estarà oberta a qualsevol persona que té algun 
familiar amb una malaltia mental i que fins ara no ha obtingut l’orientació i l’assessorament adients que 
donin resposta a les necessitats bàsiques d’atenció laboral, socials, legals i assistencials, eines vitals 
per poder formar part de la societat actual i no quedar-se al marge. Serà el proper dimecres 16 de 
gener de 18:00 a 20:00 h. al centre de Formació de Femarec, al carrer Sardenya 68-72 de Barcelona. 
 
La segona xerrada, I a mi, qui em cuida?, serà el dijous 31 de gener al mateix centre i en el mateix 
horari. A diferència de la primera, estarà orientada per als i a les que tenen cura de persones amb 
discapacitat o trastorn mental, els quals s’obliden sovint de forma considerable de les seves pròpies 
necessitats socials, emocionals, laborals, econòmiques i de salut. Sentiments com la tristesa, irritabilitat 
o culpabilitat, tot i que es consideren normals davant d’aquesta situació, és important conèixer el límit.    
 
Aquesta segona xerrada, per tant, tindrà un doble objectiu. D’una banda, que els cuidadors i les  
cuidadores que conviuen amb la discapacitat o trastorn mental prenguin consciència dels seus drets, i 
d’altra banda, informar-los sobre la diversitat de recursos dels que disposen per poder exercir-los.  
 
Les dues xerrades estaran a càrrec de professionals qualificats i qualificades en les àrees de Treball 
Social i Psicologia, amb una llarga experiència a Femarec en els àmbits socials de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental.        
 

 

L’entitat  

Femarec SCCL és una entitat d’Acció Social que lluita, des de fa més de 20 anys, per la inserció social, 
laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, actuant en els àmbits d’orientació sociolaboral, anàlisi 
de la millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació 
continuada a professionals, Centre de Dia, Centre Especial de Treball, activitats culturals i de lleure, 
prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.  
 

 

Per a més informació:   

Carlos G. Plaza / Tècnic de Comunicació  
Tel. 93 285 93 10 / Fax. 93 285 93 11 
cgplaza@femarec.cat 
www.femarec.cat 
 

  

http://www.femarec.cat/index_es.html
http://www.femarec.cat/
mailto:cgplaza@femarec.cat
http://www.femarec.cat/
http://www.facebook.com/Femarec
http://twitter.com/femarec
http://www.linkedin.com/company/2262740?goback=.fcs_GLHD_femarec_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=ncsrch_hits
http://www.youtube.com/user/Femarec/videos

