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La Comissió de Lluita contra l’Estigma en Salut Mental, composta per l’Oficina de Salut Mental de les Illes
Balears (OSMIB), el Servei de Salut de les Illes Balears, l’Institut Balear de Salut Mental per a la Infància, la
Conselleria d’Afers Socials i Esports, Subdirecció d’Humanització, Formació i Atenció a l’Usuari, l’Hospital Psiquiàtric, la Comissió Tècnica de Menorca, Eivissa i Formentera, i les entitats 3 Salut Mental i La Nostra Veu,
convoquen el I CERTAMEN LITERARI «SALUT MENTAL, UN DRET NECESSARI. DEMÀ POTS SER TU» amb
l’objectiu de lluitar i erradicar per la via literària l’estigma associat als trastorns mentals.
El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes
Balears, com a patrocinadors, fan possibles els premis que es lliuraran en aquest certamen.

BASES
Les bases que es presenten a continuació són aplicables a totes les categories.
1. Podran participar autors residents a les Illes Balears.
2. Cada autor pot presentar-hi una sola obra, en català o castellà, segons les categories següents:

Categoria A (6-11)
L’extensió de l’obra no ha de ser superior a DUES pàgines. Els treballs s’han de presentar en format digital
PDF. Grandària de la pàgina: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman, mida 12. Interlineat doble, amb
marges normals, és a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.

Categoria B (12-17)
L’extensió de l’obra no ha de ser superior a TRES pàgines. Els treballs s’han de presentar en format digital
PDF. Grandària de la pàgina: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman, mida 12. Interlineat doble, amb
marges normals, és a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.

Categoria C (a partir de 18)
L’extensió de l’obra no ha de ser superior a TRES pàgines. Els treballs s’han de presentar en format digital
PDF. Grandària de la pàgina: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman, mida 12. Interlineat senzill, amb
marges normals, és a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.
3. Les obres presentades han de ser absolutament inèdites. No s’han d’haver publicat en cap blog, pàgina
web, revista, ni qualsevol canal digital.
4. Les obres no han d’estar pendents de deliberació en cap altre certamen literari.
5. L’entitat convocant no es fa responsable de la pèrdua de les obres i no està obligada a mantenir contacte
amb els aspirants que no resultin guanyadors.
6. Les obres han de presentar-se sota pseudònim.
7. Cada autor, en un mateix correu electrònic, ha de presentar tres arxius adjunts. El primer ha de contenir
l’obra en PDF (el nom d’aquest arxiu ha de ser el títol de l’obra, sense que aparegui el nom i llinatges de
l’autor). El segon, a manera de plica, ha de ser un document amb les dades següents: títol de l’obra, nom
i llinatges de l’autor, adreça postal, correu electrònic, DNI i telèfon de contacte; en el cas que el participant
sigui menor d’edat, hi han d’aparèixer les dades del progenitor o tutor, i al peu ha de figurar la data i la
signatura del progenitor o tutor. En tercer lloc, una fotocòpia del DNI. En el cas de ser menors d’edat, estan
exempts de presentar el DNI, sempre que el segon document estigui signat pels pares o tutors legals. En
qualsevol cas, es presenti o no el DNI, aquest document ha d’estar avalat pels progenitors o tutors.
8. Els arxius s’han d’enviar a l’adreça electrònica salutmental@caib.es. En l’assumpte s’ha de posar «CERTAMEN», seguit de la categoria a la qual aspira. El termini per a la presentació de les obres està obert del 2
d’agost al 20 de setembre de 2021.
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9. El jurat estarà format per experts en el camp literari i en el de la salut mental.
10. La narració de tots els contes ha d’estar adreçada a infants d’entre 6 i 8 anys.
11. El llenguatge utilitzat en els contes ha de ser adequat i no discriminatori. En el text ha d’aparèixer la frase
‘demà pots ser tu’ La finalitat del concurs és lluitar contra l’estigma associat a la salut mental.
12. El contingut dels contes ha de fomentar la inclusió social i ha d’estar lliure de prejudicis.
13. Els contes premiats quedaran en propietat de l’OSMIB, que podrà utilitzar-los i reproduir-los amb finalitats
no lucratives. La persona premiada es responsabilitza que l’obra estigui lliure de drets a tercers i es compromet a deixar constància expressa d’haver rebut aquest premi en futures publicacions d’aquesta. Per
tant, l’autor manté els drets d’autoria de l’obra, que podrà publicar pel seu compte (sempre amb la menció
que l’obra va ser premiada en aquest concurs), però cedeix els drets de distribució a l’OSMIB.
14. Qualsevol premi es pot declarar desert si el jurat no troba cap obra que destaqui o no s’adapti a les bases
del certamen. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública abans del 6 d’octubre. Aquest dia es
difondran en els mitjans de comunicació i les xarxes socials els guanyadors.
15. El premi es comunicarà personalment als guanyadors.
16. S’estableixen els premis següents:
• Categoria infantil: una tauleta tàctil Primux Xaloc I Quad Core 1.3GHz 1GB 8GB 10.1’’ Android 6 blava,
valorada en 100 euros, diploma acreditatiu i edició.
• Categoria juvenil: una tauleta tàctil Lenovo M10 HD Plus TB-X306F 32 GB Wi-Fi gris acer, valorada en
150 euros, diploma acreditatiu i edició.
• Categoria adult: una tauleta tàctil Samsung Galaxy TAB A 2019 25,65 cm (10.1”) 32 GB Wi-Fi + 4G negre, valorada en 250 euros, diploma acreditatiu i edició.
17. La participació en aquest certamen implica l’acceptació i el compliment de totes les bases. La interpretació d’aquestes bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, és competència del jurat.
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