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Certamen Literari - Premi Roser Pérez Simó 

 
Amb motiu del 40è Aniversari de l’entitat, es convoca el Certamen Literari – Premi Roser Pérez 
Simó, que dóna continuïtat a les successives edicions dels Jocs Florals de la Xarxa de Salut 
Mental que al passat any 2014 van celebrar la seva XI edició i a les quals s’han presentat més 
de 600 obres realitzades per persones que s’atenen a dispositius de la Xarxa de Salut Mental 
de Catalunya. 
 
Representa per a molts una oportunitat de desenvolupar un treball creatiu i una via de 
participació social, a més de produir un impacte positiu a l’entorn comunitari. Els organitzadors 
esperem, sobretot, que sigui un motiu de satisfacció pels participants i una activitat 
engrescadora. 
 
Aquest certamen rep el suport de l’Ajuntament de Barcelona i de Salut Mental Catalunya. 
S’organitza conjuntament amb les entitats integrades a BCN Salut Mental, de la qual el Grup 
CHM Salut Mental forma part. 
 

 
BASES DEL CONCURS 

 
PARTICIPACIÓ  
 
Poden participar totes les persones usuàries de serveis de salut mental de Catalunya. 
 
La participació a aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 
circumstància no prevista serà resolta pel Comitè Organitzador.  
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 
Els gèneres del concurs són:  

 Prosa 

 Poesia 

 Poesia Visual: Poesia no verbal basada en la imatge 
 
Les obres presentades han de ser individuals, de creació pròpia i escrites en llengua catalana o 
castellana. 
 
PRESENTACIÓ I PERÍODE DE LLIURAMENT 
 
Les obres han de presentar-se amb els següents continguts: 
 

Prosa i Poesia: Les obres han d’incloure Portada i Text. El format de presentació 
ha de ser Microsoft Word, DINA4, lletra Arial 11, color negre, i no superar els 5 fulls 
d’extensió. A la Portada del treball ha de constar: títol de l’obra,  nom i  cognoms de 
l’autor, lloc de residència, telèfon i mail de contacte i servei del què és usuari. La 
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presentació de les obres de Prosa i Poesia visual serà únicament via mail a la 
següent adreça: literari@chmcorts.com 
 
Poesia Visual. Cal  enviar Portada i dues fotografies de l’obra via mail 
(literari@chmcorts.com). L’original s’ha de lliurar a la recepció de l’edifici situat al 
carrer Montnegre 25 de Barcelona (horari de 15:00 a 19:00 hores). A la Portada del 
treball ha de constar: títol de l’obra,  nom i  cognoms de l’autor, lloc de residència, 
telèfon i mail de contacte  i servei del què és usuari. 
 

 
El període d’admissió d’obres finalitza el 30 d’octubre de 2015. 
 
PREMIS I ACTE DE LLIURAMENT 
 
Hi haurà un premi per cadascuna de les tres categories consistent en un llibre electrònic. El 
veredicte per triar les obres premiades, emès per un jurat de membres vinculats al món de la 
creació artística, es farà públic el dia del lliurament de premis.  
 
Tots els participants rebran un accèssit consistent en dues entrades de cinema. 
 
S’editarà un CD amb les obres presentades que s’entregarà als participants. Tots els premis i 
CD s’entregaran el dia de lliurament de premis. 
 
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 19 de novembre de 2015, de 12:00 a 14:00 hores a 
la Biblioteca Joan Maragall, C/ Sant Gervasi de Cassoles, 85. 
 
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les 
Corts la qual es reserva els drets de poder fer-les servir per a qualsevol acte i/o activitat que 
desenvolupi dins de les seves activitats. Les obres restaran al fitxer de Formació de 
l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 
13 de desembre i el Reial Decret 1720/2007 dins dels procediments ARCO. 
 
RETORN DE LES OBRES 
 
El període de recollida de les obres no premiades de poesia visual serà de 30 dies naturals a 
partir del 19 de novembre en el mateix lloc on van ser presentades. En el cas de no ser 
recollides passaran a ser propietat de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts la qual es 
reserva els drets de poder fer-les servir per a qualsevol acte i/o activitat que desenvolupi dins 
de les seves activitats. 
 
Les obres de prosa i poesia no premiades es cancel·laran dels fitxers de l’Associació Centre 
d’Higiene Mental Les Corts tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i el 
Reial Decret 1720/2007 dins dels procediments ARCO. 
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