
CAMPIONAT DE BASKET 3X3  

EN FAVOR DE LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB MALALTIES MENTALS. 

La Organització Mundial de la Salut, diu que una de cada quatre persones patirà al llarg de la 

seva vida un problema de salut mental.  Aquesta estadística ens dona una idea de la dimensió 

que avui dia esta prenent aquesta problemàtica  que s’ha constatat com un greu problema 

social per les persones que la pateixen.  Les persones amb problemes de salut mental 

necessiten, amb la mateixa importància que l’assistència mèdica, un suport social per  trencar 

la situació d’aïllament i discriminació en la que es troben. Situació  agreujada per la visió 

distorsionada i errònia que té la societat sobre el col·lectiu de persones afectades per trastorns 

mentals. 

És en aquest sentit que des de l’associacionisme en salut mental, i en concret a través de la 

secció esportiva de la Fecafamm (Federació Catalana d’associacions de Familiars i Persones 

amb Malaltia mental ) estem promovent la celebració d’un CAMPIONAT DE BASQUET 3 X 3 

amb un format inclusiu que es celebrarà el dia 7 de Maig al CEM Marbella.  

Us volem demanar, a tots els amants del bàsquet i/o persones solidàries amb la problemàtica 

de les persones amb malalties mentals que vingueu a participar, per fer del 7 de Maig una 

festa de la inclusió i de l’esport . Us hi esperem !!! 

(Consulta el document adjunt per veure les diferents modalitats de participació) 

 
Sobre la Federació: 
La Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental 
va néixer al 1996 a iniciativa de les famílies amb l’objectiu d’unir esforços en una organització comuna. 
Actualment està formada per 54 entitats federades que representen un total de 5.000 famílies i 
persones afectades i de tot Catalunya. Per a més informació: www.fecafamm.org 
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