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Les trobades HORITZONS neixen amb la voluntat d’esdevenir una cita 
anual impulsada per Torrents d’Art a través de diverses col·laboracions. 
Torrents d’Art vol aportar un espai de reflexió i de diàleg al voltant de les 
arts, la salut mental i la comunitat.

Els primers passos d’HORITZONS es plantegen com una oportunitat per 
establir nous vincles i compartir coneixement. 

Gràcies a la generositat de persones i entitats amb un bagatge més 
ampli que el de Torrents d’Art, pretenem obrir un punt de trobada on 
l’intercanvi de mirades, sabers i estratègies sigui la primera llavor de 
futures complicitats i sinèrgies mútuament enriquidores. 

En aquesta primera edició, comptarem amb un padrí d’excepció, 
Alberto Sava qui, vingut des de la ciutat argentina de Buenos Aires, ens 
aproximarà a un projecte artístic amb més de 30 anys de recorregut: “El 
Frente de artistas del Borda.”

Encentem un apassionant camí que,  esperem, sigui molt llarg.

Benvinguda

Més informació: torrentsdart@pssjd.org



Recepció de participants

Obertura de la Trobada

Dr. Lluís San, director de Salut Mental del Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu.

Dinàmica de presentació dels participants   

Eva García, responsable de Torrents d’Art. 

Frente de artistas del Borda, experiència.

Alberto Sava, Buenos Aires (Argentina). 

Descans

Salut mental col·lectiva: altres posicionaments i nous 

abordatges en el treball comunitari. 

Martín Correa-Urquiza (Barcelona).

Presentació de Torrents d’Art, programa d’art i 

comunitat del Parc Sanitari Sant Joan de Dèu.  

Eva García, responsable de Torrents d’Art.
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Presentació de projectes per part dels participants

L’ Altre Festival 

Coral Simfonia

LAC (Laboratori d’Art Comunitari)

La Mirada de l’Altre

La Recuperació a través de l’ Art

Exemples de vida

Dinàmica de relax

Diàleg i intercanvi arrel de la presentació de projectes

Clausura de la Trobada

Dr. José Mª Otín, adjunt a la Direcció de Salut Mental i 

Eva García, responsable de Torrents d’Art. 



L’Altre Festival
Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental, 2015

Manel Anoro, Director

www.laltrefestival.cat    

@altrefestival   

#altrefestival 

Coral Simfonia 
El cant coral i la música com a eina comunitària per donar veu i trencar 

prejudicis, 2012

Cristina Catalan Asensio, Integradora social i mestra de música. 

LAC (Laboratori d’Art Comunitari) 

Art Comunitari vs inclusió , 2012 

Joanjo Esteban, Responsable del Centre d’Art Can Masellera

Sant Boi de Llobregat

www.cccasantboi.cat

Presentació de projectes



La Mirada de l’Altre 
Un projecte artístic per la inclusió social, la justícia ocupacional i la 

transformació comunitària. 2016.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu i Ajuntament de Cerdanyola. 

En col·laboració amb l’Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola i 

l’associació Activament. 

José Madrid i Pedro González, gestors de casos i coordinadors del 

projecte. 

Rosa García, presidenta d’Activament, vicepresidenta de Veus i integrant 

del grup organitzador del projecte. 

 

La Recuperació a través de l’Art
2016

Hildegard Munné, tallerista i voluntària.

Mª Carme Masferrer, promotora del Centre Fòrum de l’Hospital del Mar. 

Associació EMILIA, Barcelona.

www.emiliaonline.org

www.parcdesalutmar.cat

Exemples de vida
Pallapupas

Angie Rosales Cabrera, presidenta. 

@pallapupas  #pallapupas

www.pallapupas.org    



Fundador i director del Frente de Artistas del Borda Fundador i president 
de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Creador i director de la 
Escuela Mimo Contemporáneo y de Teatro Participativo. Creador i 
director del Congreso y Festival Latinoamericano de MIMO en les seves 
10 edicions, fins l’any 2003. Cofundador i president fins el 2003 de 
l’Asociación Argetina de MIMO.

El Frente de Artistas del Borda és una experiència que sorgeix a finals 
de l’any  1984 amb l’objectiu de produir art com a eina de denúnica i 
transformació social de la mà d’artistes internats i externats a l’Hospital 
Borda oferint la possibilitat, a través de diferents formes de presentació, 
de que les produccions artístiques generin un continu vincle amb la 
societat.  

Referències sobre el programa

Alberto 
Sava



És doctor en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (URV, diplomat 
en Antropologia Social (UAB) i llicenciat en Ciències de la Comunicació 
(UBA). Professor investigador a la Universitat Rovira i Virgili i, també, a la 
Universitat Oberta de Catalunya. Co-director i coordinador del Postgrau 
de Salut Mental Col·lectiva (URV-FCCSM) i, en el mateix postrau, en la 
seva edició UOC/URV, així com en la seva edició a Madrid.

Treballa alhora com a assessor en projectes de participació i construcció 
col·lectiva de processos comunitaris de salut i vida en el camp de la 
diversitat funcional i la salut mental. És membre fundador i coordinador 
de l’Associació Sòcio Cultural Ràdio Nikòsia, projecte gràcies al qual ha 
rebut més de 14 premis nacionals i internacionals incloent un esment de 
bones pràctiques de l’OMS.

Martín 
Correa



Realitzar inscripció

Els professionals del Parc Sanitari Sant Joan de Déu han de realitzar la 
seva inscripció mitjançant l’enllaç que trobareu a la intranet

Els beneficis de la trobada es destinaran a programes solidaris vinculats amb el Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. 

Els assistents gaudiran de tarifa plana de pàrking a 
l’aparcament soterrani de l’Hospital General.

Com arribar Com accedir

Informació detallada 
de les diferents 
formes d’arribar al 
Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu de Sant 
Boi de Llobregat

Informació detallada 
de les diferents 
entrades i les seves 
característiques del 
recinte del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu

PARC SANITARI
SANT JOAN de déu

Dr Antoni Pujadas, 42.
Sant Boi de Llobregat, 
Tel.: 936 406 350
pssjd@pssjd.org

www.pssjd.org

www.pssjd.org

Inscripcions

El cost d’aquesta inscripció és de 10 euros, inclou el dinar-intercanvi.


