Natura ésCultura 2017
art + natura + integració social

Associació La Muralla
L’associació La Muralla neix a principis de l’any 1998 liderada
per un conjunt de persones malaltes mentals, recolzades per
familiars i professionals. La filosofia de l’associació parteix de
les premisses de respecte, solidaritat, igualtat i participació
democràtica. Es treballa per aconseguir la inserció sociocomunitària de les persones que tenen una malaltia mental.
www.clubsociallamuralla.com

Fundació Els Tres Turons
Els Tres Turons és una entitat d’iniciativa social i sense
afany de lucre creada l’any 1985 per afavorir la inclusió
social de les persones que pateixen trastorns mentals. Per
això desenvolupa diferents projectes i serveis que faciliten
itineraris individuals orientats a la socialització, capacitació,
millora de la qualitat de vida i augment de l’autonomia
personal de les persones que s’atenen.
www.els3turons.org

Museu Comarcal de Manresa
Sala d’exposicions
Del 14 al 22 d’octubre de 2017
Inauguració 14 d’octubre a les 18 h
Via de Sant Ignasi 36 - 40, 2a. planta
Horaris: matins de dimarts a diumenge de 10 a 14 h;
tardes de dissabte de 17 a 20 h; dilluns tancat
museudemanresa.cat

Organitza:

El Turó Salut Mental
El Turó és una entitat sense ànim de lucre i interès social,
declarada d’Utilitat Pública, pel Ministeri de l’Interior, l’any
2003. La seva finalitat és promoure i oferir estructures i
serveis que facilitin i estimulin la inserció social i laboral
de la persona afectada per algun tipus de trastorn mental i
oferir diferents serveis d’atenció a les Famílies.

Fundació Privada Santa Teresa
És una entitat d’iniciativa social i sense afany de lucre
que té la missió d’aconseguir la felicitat de les persones
amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de
les seves famílies, millorant la seva autonomia personal
i qualitat de vida, amb la participació activa de cada
persona, oferint-los els suports que cadascú necessita,
perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de
ciutadans, i la seva plena integració social i laboral.
www.fundaciosantateresa.org

Col·labora:

Museu Comarcal de Manresa
del 14 al 22 d’octubre de 2017

Natura ésCultura 2017
art + natura + integració social
Natura ésCultura és un projecte ideat per la Fundació
Setba en forma de trobada artística en un entorn
natural, que es va organitzar per primera vegada l’any
2012. Es tracta d’un taller creatiu adreçat a persones
que conviuen amb malalties mentals, acomplint alhora
una funció d’integració social i de conscienciació de la
importància de preservar el medi ambient.
En aquesta sisena edició el taller, que duu per nom
Des dels cinc sentits, ha consistit en l’observació de
la natura des dels 5 sentits per tal de crear peces d’art
(col·lectives i individuals) a partir de la inspiració amb
els elements de la natura.

La principal novetat d’enguany és que, per primer cop,
la Fundació Setba ha creat una convocatòria oberta a
entitats de Catalunya que treballen amb salut mental
per participar en el projecte. Les entitats presentades
han entrat en un sorteig davant Maria Dolores Giménez
Arbona, Notari del Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. Les quatre escollides han estat Associació La Muralla,
Fundació Els Tres Turons, El Turó Salut Mental i Fundació Privada Santa Teresa.

