
 

 

 

 

El Centre Cultural Terrassa exposa 50 obres del projecte 

artístic i de promoció de la salut mental Parelles Artístiques  

 

A partir d’avui i fins el 12 de juliol es poden veure peces creades a quatre mans entre 

artistes amateurs amb problemes de salut mental i artistes professionals de les 

comarques d’Osona, el Bages i el Tarragonès. 

L’acte d’inauguració tindrà lloc el proper dimecres 18 de juny a les 19h 

 

La totalitat de les obres de la vuitena edició de Parelles Artístiques: experiències 

creatives per la salut mental, s’exposen al Centre Cultural de Terrassa del 13 de juny 

al 12 de juliol. La mostra està composada per les 50 obres que s’han realitzat en 

diferents centres de salut mental de les tres comarques que han participat en la 

present edició d’aquest projecte artístic i de promoció de la salut mental: Osona, el 

Bages i el Tarragonès.  

L’acte d’inauguració es celebrarà el proper dimecres 18 de juny a les 19 h i comptarà 
amb la participació de la directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Sra. Carme Canela. 

Les peces que es podran contemplar i adquirir a la mostra són fruit del treball a quatre 

mans entre artistes amateurs amb problemes de salut mental i artistes professionals, 

els quals han treballat per parelles durant el 2013. 

 

Iniciativa osonenca 

Aquest projecte pioner de lluita contra l’estigma de les malalties mentals va néixer fa 

vuit anys a Osona de la mà de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 

(FCMPPO) –entitat dedicada a la millora de la qualitat de vida de persones amb 

problemes de salut mental– i rep el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu i de 

BBVA. En aquesta edició també hi ha participat Mosaic, Althaia, Ampans, Mutuam 

Manresa, Institut Pere Mata i  Associació Ment i Salut La Muralla.  

Els objectius de Parelles Artístiques són sensibilitzar la societat vers la salut mental i 

facilitar l'expressió i la creativitat dels artistes amateurs que hi participen. Per aquest 

motiu, la importància del projecte no recau només en el producte final que s'exposa, 

sinó en el procés creatiu que viu cada parella artística: el diàleg, l'intercanvi 

d'experiències i el vincle que es forma.   

 



 

 

 

 

 Les escoles i entitats socials i culturals interessades interessades en fer una 

visita guiada poden adreçar-se a parellesartistiques@cmppo.cat.  

 Les persones que hi estiguin interessades en comprar obres, ho podran fer a 

la mateixa exposició o a través de www.parellesartistiques.cat.   

 

Activitats solidàries al Centre Cultural Terrassa 

L’equipament terrassenc, seguint amb la tradició de l’obra social de l’antiga Caixa 

Terrassa, programa i dóna cabuda a una línia d’activitats solidàries promogudes per 

associacions sense lucre.  

A més de l’exposició actual, el Centre recentment ha acollit una exposició de la 

Fundación Vicente Ferrer, i ha programat espectacles en benefici d’institucions com 

Prodis, Fupar, Oberts al Mon i Ullastrell Solidari. Els dies 11 i 12 de juliol se celebrarà 

una obra de teatre solidària promoguda per la Fundació Manuel Lao en benefici de la 

Creu Roja de Terrassa. 

 
RECORDEM: 
 
Motiu: Inauguració exposició col·lectiva Parelles Artístiques. Experiències creatives 
per la salut mental 
Dia: Dimecres 18 de juny de 2014 
Hora: 19 h 
Lloc: Centre Cultural de Terrassa, Rambla d'Ègara, 340  
 
 

 
Més informació a: 
www.parellesartistiques.cat 
 
Hi ha la possibilitat de realitzar entrevistes als artistes  
 
 
Isabel Marquès 
Comunicació CENTRE CULTURAL TERRASSA 
imarques@fundacioct.cat 
937806431 – 937330182 
 
Elisabet Piñol 
Comunicació FUNDACIÓ CMPPO 
comunicacio@cmppo.cat 
938895059 – 617685914 
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