
Bel Fullana
DEL 28 DE MARÇ AL 27 DE JUNY

Julio Balaguer
DEL 28 DE MARÇ AL 27 DE JUNY



EL COLOR DE LA SALUT

Benvolguts i benvolgudes,

Tenir una visió artística de la vida té molt a veure amb la 

salut mental. Expressar els propis sentiments, presentar 

la personalitat amb el traç i el color, lligar el nostre 

interior amb la realitat que ens envolta. Reinterpretar-

la. Julio Balaguer i Bel Fullana pinten, dibuixen el llenç i 

Estel de Llevant dibuixa discretament un somriure, una 

rialla sana amb el pinzell de la salut mental. Un pinzell 

compartit amb en Julio i na Bel.  Un traç conjunt. 

Una dèria compartida per la salut. Estel de Llevant les 

agraeix la seva companyonia, el seu suport per dibuixar 

somriures a totes aquelles persones que pateixen una 

malaltia mental i que necessiten el suport de molts. 

Cada un dels colors, cada una de les línies dels quadres 

de l’exposició són una empenta cap a la salut, cap al 

benestar.  

Estel de Llevant, que treballa per a la integració social 

i laboral de persones amb discapacitat per trastorn 

mental a la comarca de Manacor des de l’any 1996, 

agraeix infinitament els traços de salut i d’esperança 

d’en Julio i de na Bel. Una part de la recaptació de 

la venda dels quadres es destinarà a projectes de 

l’Associació. També agraïm profundament l’interès i el 

suport de l’auditori de Sa Màniga i l’Ajuntament de Sant 

Llorenç per aquesta dèria compartida: la salut mental, 

la salut de tots. 

Que per molts d’anys puguem compartir el color de la 

salut!

Veure el difícil que és, per a aquestes entitats arribar 

a poder dur projectes endavant, és el que motiva a 

prendre un comprimís municipal de suport cap a 

les  associacions que treballen sense afany de guany 

de la comarca de Llevant de Mallorca, i que ara ja 

s’ha convertit en una realitat en la programació anual 

d’alguna activitat de l’Auditori sa Màniga destinada a 

recaptar fons per a entitats socials. 

Es a través d’aquestes aportacions econòmiques per 

part de les institucions que aquestes associacions, com 

l’Estel de Llevant, poden continuar amb la gran tasca 

que duen endavant, en aquest cas cap a les persones 

amb malalties mentals, amb la finalitat d’integrar-les 

socialment i lluitant pel seu desenvolupament autònom 

i millora de les seves condicions de vida.  

Cal destacar que aquesta exposició es du a terme 

gràcies a la immensitat de l’esperit solidari, no només 

dels grans artistes Bel Fullana i Julio Balaguer, que han 

fet possible l’exposició, sinó també de les persones 

que estan motivades a ajudar i a participar per aquesta 

causa, per això, des d’aquí i en nom de l’Ajuntament, 

vull expressar un sincer sentiment de gratitud. 

Mateu Puigròs Sureda
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