
 

 I  CONCURS LITERARI 

       

                   2019 

         

     Vilafranca del Penedès 

             (Alt Penedès) 

 

ORGANITZA: 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

PATROCINADORs: 

Collage dels usuaris del SRC Alt Penedès 



Amb motiu de fomentar la creativitat, l’expressió escrita i l’apodera-

ment en autoestima, autonomia i superació dels usuaris de la Salut 

Mental, es convoca el Primer Premi Literari del Servei de Salut Mental 

d’ Adults de l’Alt Penedès, “Les Paraules Parlen per Tu”. En el que es 

convida a participar a tots els usuaris dels Serveis de Salut Mental de 

Catalunya, majors de divuit anys. 

Es proposen dues categories: literària i poètica. 

En la literària hi haurà tres premis i tres accèssits, mentre que la de 

poesia tres premis. 

El tema literari és la Salut Mental i el de la poesia és lliure. 

Cada participant només podrà entregar una obra en cada categoria. 

Les obres han de ser originals, inèdites, no premiades en altres concur-

sos i redactades en català. 

En l’opció literària l’extensió màxima dels textos serà de dues pàgines 

en lletra Arial 12 i interlineat doble. 

En la poètica l’extensió serà de 6-12 versos. 

Es lliuraran dos arxius: 

- un d’ells inclourà el text, que participa amb un títol, i signat amb 

pseudònim 

- l’altre, anomenat com el pseudònim, aportarà el nom, telèfon i email 

del participant, així com l’entitat de Salut Mental en la que és usuari.  

Bases 
Els treballs s’hauran de lliurar abans del 30 de setembre 2019, al se-

güent email:                                                                                   

 srcvilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es 

amb l’asssumpte de correu: Les Paraules Parlen Per Tu 2019 

El  jurat estarà format per persones vinculades al món literari i cultural. 

El resultat del jurat serà comunicat el 11/10/2019 en un acte que es ce-

lebrarà a Vilafranca del Penedès, en el Museu del Vi de Catalunya, el 

Vinseum en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. S’inclourà un 

detall pels assistents junt amb un refrigeri de celebració. Es convoca 

l’acte a les 12h del migdia. 

Els premis literaris consten d’un:  

primer premi: 50€, Ticket regal Abacus de 30€ i Espectacle Cultural 

 

segon premi: 30€, Ticket regal Abacus de 25€   

 

tercer premi: 20€, Ticket regal Abacus de 20€ 

 

tres accèssits, de Lots Culturals. 

 

Els premis poètics consten d’un: 

primer premi: 50€, Tícket regal Abacus de 30€ i Espectacle Cultural 

 

segon premi: 30€, Tícket regal Abacus de 25€ 

 

tercer premi: 20€, Tícket regal Abacus de 20€ 
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