
	

 

Més de 100 dispositius de salut mental de 
Catalunya implicats en el Premi d’Art Brut 

“Agustí de Semir & Conxa Millán” 
 

• Actualment, el certamen ha rebut fins a la data 7.843 obres. 
 

• L’acte de l’entrega de premis va comptar amb les actuacions 
de dos espectacles: un de dansa moderna (“Laif”, d’Akesta 
Companyia, Club Social Dreta Eixample CPB) i l’altre de 
flamenc (Casa Candela-CPB). 

Barcelona, 19 de juny de 2019- La Fundació Dr. Fàbregas CPB va impulsar fa 
21 anys el Premi Agustí de Semir & Conxa Millán, amb l’objectiu de promoure 
la participació artística entre les persones amb trastorns mentals per reforçar el 
seu procés de recuperació, i amb la finalitat última de sensibilitzar i contribuir a 
un canvi positiu de la societat sobre la salut mental, lluitant contra l’estigma i la 
discriminació. Des del 2014 el premi s’organitza conjuntament entre Sant Pere 
Claver – Fundació Serveis Socials, la Federació Salut Mental Catalunya i la 
Fundació CPB Dr. Fàbregas. 

El divendres 14 de juny va tenir lloc l’entrega dels premis al Caixafòrum. Aquest 
any el certamen ha tingut com a temàtica Amèrica. A l’acte es va comptar amb 
la presència de Francesc Iglèsies, secretari d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat, Magda Casamitjana, coordinadora institucional de Salut Mental a 
Catalunya, Pilar Solanes, cap del Departament de Salut de l’Ajuntament de 
BCN, Mercè Martín, Vicepresidenta de Salut Mental Catalunya, Joaquim Corral, 
Director de la Fundació Serveis Socials Sant Pere Claver que juntament amb 
Rosa Verdaguer, presidenta del Patronat de la Fundació Salunt Mental CPB – 
Dr. Fàbregas, van protagonitzar una taula rodona on es va tractar la 
importància que té l’art perquè les persones amb malalties de salut mental 
puguin expressar-se. 

L’acte va comptar amb les actuacions de dos espectacles: un de dansa 
moderna (“Laif”, d’Akesta Companyia, Club Social Dreta Eixample CPB) i l’altre 
de flamenc (Casa Candela-CPB). 

Els guanyadors i guanyadores van ser, en la categoria conceptual, Sigrid 
Iglesias del SRC Lleida, el guanyador de la categoria simbòlic va ser Joan 



	

 

SOBRE CPB 
La missió de CPB - Serveis Salut Mental és la prestació de serveis especialitzats en 
l'atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria comunitària, vinculada 
al territori i amb vocació de servei públic. Des de la creació del primer hospital de 
dia a Barcelona l’any 1980 som pioners en el desenvolupament de nous serveis en 
l’àmbit de la salut mental comunitària.	

 

Heredia del CS Terrassa, i en la de plàstic, Julia Hermosilla del CS Dreta de 
l’Eixample-CPB. 

El jurat també va concedir 10 accèssits: 

• Roger Carrascosa – TRES TURONS 
• Natasha Rosas Palacios – HD CPB 
• Toni Casals – AFFMMO OSONA 
• Juan Carmona – Unitat 3. ST. CARLOS. ST. BOI DE LLOBREGAT 
• Diego López – FUNDACIÓ TEAS 
• Mª José Canivell – SRC ST. GERVASI 
• Pablo Calleja – HD CPB 
• Pablo Parrado – FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER 
• Silvia Lemos – SRC DRETA EIXAMPLE CPB 
• Nuria Nocete – OSONAMENT 

Actualment, participen del certamen més de 100 dispositius de tot Catalunya, 
que ha rebut fins a la data 7.843 obres. 

Com a part de la celebració de la 21ª edició del Premi d’Art Brut Agustí de 
Semir & Conxa Millán, el Cercle Artístic Santlluc, ubicat al Palau Mercaders de 
Barcelona, va acollir del 19 al 29 de juny l’exposició retrospectiva de diverses 
obres presentades durant les diverses edicions d’aquest certamen artístic 
vinculat a l’àmbit de la salut mental. 

 

 
 
 
    
      
  
 
    	
	


