
CERTAMEN LITERARI 
DE CONTE INFANTIL

BASES

II
«PITJA “M’AGRADA” LA SALUT MENTAL.

PEL DRET A CRÉIXER EN BENESTAR»



La Comissió de Lluita contra l’Estigma en Salut Mental del Govern de les Illes Balears convoca el II Cer-
tamen Literari de Conte Infantil «Pitja “M’agrada” la salut mental. Pel dret a créixer en benestar», amb 
l’objectiu de lluitar i erradicar per la via literària l’estigma associat als trastorns mentals. L’Oficina de Salut 
Mental de les Illes Balears organitza el II Certamen Literari de Conte Infantil.

Categories 

Categoria infantil (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 del full: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman 12. Interlineat doble, amb marges normals, 
és a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.

Categoria juvenil (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 del full: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman 12. Interlineat doble, amb marges normals, és 
a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.

Categoria adult (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 del full: DIN A4. Tipus de lletra: Times New Roman 12. Interlineat doble, amb marges normals, és 
a dir, superior i inferior 2,5 centímetres, dreta i esquerra 3 centímetres.

Bases
Les bases són aplicables a totes les categories.

1. Hi poden participar nascuts o residents a les Illes Balears.

2. Cada autor pot presentar una sola obra, en català o castellà.

3. Les obres presentades han de ser absolutament inèdites. No han d’estar publicades en cap blog, pàgina 
web, revista, ni cap canal digital.

4. Les obres no han d’estar pendents de decisió en cap altre certamen literari.

5. L’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears (OSMIB) no es fa responsable de la pèrdua de les obres i no 
està obligada a mantenir cap contacte amb els aspirants que no hagin resultat guanyadors. 

6. Les obres s’han de presentar sota pseudònim.

7. Cada autor, en un mateix missatge de correu electrònic, ha de presentar TRES ARXIUS ADJUNTS. El 
primer ha de contenir l’obra en format de PDF (el nom de l’arxiu ha de ser el títol de l’obra, sense que hi 
apareguin el nom i llinatges de l’autor).

El segon, a mode de plica, ha de ser un document amb les dades següents: títol de l’obra, nom i llinatges 
de l’autor, adreça postal, adreça electrònica, DNI i telèfon de contacte. En cas que el participant sigui me-
nor d’edat, hi han d’aparèixer les dades del progenitor i en el peu hi ha de constar la data i la signatura del 
progenitor o tutor. En tercer lloc, una fotocòpia del DNI. En 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, 
tant si es presenta el DNI com si no, ha de dur el vistiplau dels progenitors o tutors.
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8. La tramesa dels documents s’ha de fer a l’adreça electrònica salutmental@caib.es. En l’assumpte s’ha de 
posar CERTAMEN, seguit de la categoria a la qual es presenta. 

9. El termini per a la presentació de les obres és del 29 de juliol al 2 de setembre de 2022.

10. El jurat estarà format per experts en el camp literari i en el de la salut mental.

11. La narració de tots els contes ha d’anar adreçada a infants d'entre 6 i 8 anys.

12. El llenguatge utilitzat en els contes ha de ser adequat i no discriminatori. En el text ha d’aparèixer la 
frase: «Pitja “M’agrada” la salut mental». La finalitat del concurs és lluitar contra l’estigma associat a 
la salut mental.

13. El contingut dels contes ha de fomentar la inclusió social i estar lliure de prejudicis.

14. Els contes premiats quedaran en propietat de l'OSMIB, que els podrà utilitzar i reproduir amb finalitats 
no lucratives. La persona premiada es responsabilitza que l’obra estigui lliure de drets a tercers i es com-
promet a deixar constància expressa d’haver rebut aquest premi en futures publicacions. Per tant, l’autor 
manté els drets d’autoria de l’obra, i el pot publicar pel seu compte (sempre amb esment que l'obra va ser 
premiada en aquest concurs), però cedeix els drets de distribució a l’OSMIB.

15. Qualsevol premi es pot declarar desert si el jurat no troba cap obra que destaqui o que no s’adapti a les 
bases del certamen. La decisió del jurat és inapel·lable i es farà pública el 6 d'octubre. Aquest dia es di-
fondran en els mitjans de comunicació i les xarxes socials els guanyadors.

16. Es comunicarà el premi personalment als guanyadors.

17. 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.

18. La participació en aquest certamen implica l’acceptació i el compliment de totes i cadascuna de les ba-
ses. La interpretació d'aquestes bases, així com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, és compe-
tència del jurat.


