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El Dia mundial de la Salut mental el cele-

brem cada any el 10 d’octubre. Per què 

ho fem? Per reivindicar els drets de les 

persones afectades de problemes de sa-

lut mental i també per fomentar entre els 

membres de la comunitat l’empatia, la 

solidaritat i la comprensió envers aquest 

col·lectiu. Organitzem cada any aquest 

concurs per tal que tothom, a la seva 

manera, pugui expressar allò que sent 

respecte a la Salut mental, sobretot 

aquells qui més en poden parlar. 

Esperem que tots participeu al concurs 

o bé gaudiu de l’exposició i, com no, del 

Dia Mundial de la Salut Mental. 

La Salut Mental és cosa de tots!La Salut Mental és cosa de tots!La Salut Mental és cosa de tots!La Salut Mental és cosa de tots!    
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Cartell guanyador de l’edició de l’any 
2009, realitzat per Ferran Estopà Flix 



Bases del concursBases del concursBases del concursBases del concurs    
● És un concurs obert a tothom. 

● S'hauran de presentar cartells 
inèdits, no premiats a cap altre 
concurs, en tamany DIN-A3 
(297*420mm). 

●  La temàt ica ha de ser 
representativa del Dia Mundial de la 
Salut mental i la tècnica és lliure. 

● Al cartell hi ha d'aparéixer el lema: 
"Sense por, tots contra l’estigma” o el 
text “Dia Mundial de la Salut Mental 
2010”. 

● A la part del darrera del cartell hi 
ha de figurar el pseudònim de l'autor 
I el títol de l'obra; s'ha d'adjuntar un 
sobre amb el mateix pseudònim 
escrit a for a I a dins el nom real, 
adreça I número de telèfon de 
l'autor. 

● La data màxima de lliurament és el 
dia 27 d’agost al Club Social La 
Brúixola, carrer Teuleries número 6, 
entresòl, de  Lleida. No s'acceptaran 
cartells rebuts fora del plaç 
establert. 
 
 

    

● L'entrega de premis tindrà lloc el 
dissabte 18 de setembre al Centre 
d’art La Panera (Plaça de la Panera, 2) 
a les 19.00 h. 

● Els cartells estaran exposats des del 
7 al 19 de setembre  al Centre d’art la 
Panera en el marc de la 8a Edició de 
Jornades de Portes Obertes. L’horari 
de visita és de 10h-14h i de 16h-19h, 
Dissabtes d’11 a 14h I 17h 20h Di-
umenges i festius d’11 a 14h. 

● L’organització del concurs es reser-
va el dret a escollir les obres a expo-
sar, (no totes s’exposaran per  manca 
d’espai) 

 ● El treball seleccionat amb el primer 
premi quedarà en propietat de 
l’Associació Salut Mental Ponent i 
s’utilitzarà com a tríptic per difondre 
els actes organitzats pel Dia Mundial 
de la Salut Mental d’enguany. 

● Es donarà un primer, segon i tercer 
premi i tres accèssits: 

 - 1er premi: 180 euros 

 - 2on premi: 100 euros 

 - 3er premi: 80 euros 

 - accèssits: material artístic 

 

● Els autors que vulguin recuperar la 
seva obra una vegada acabada  
l’exposició hauran de venir personal-
ment al club Social la Brúixola a bus-
car-la o demanar-la a l’organització, 
que l’enviarà per correu (les despeses 
correran a càrrec de qui ho dema-
ni). 

● Passat el dia 31 d’octubre de 2010 
no es tornarà cap cartell.  

● El jurat estarà format per: el presi-
dent de l’Associació Salut Mental 
Ponent. Sr. Josep Segarra i Balasch, 
un representant de l’Associació de 
Persones amb Discapacitat Derivada 
de Malaltia Mental (addmm Terra-
ferma), la regidora de cultura, sra. 
Montse Parra, el director del servei 
de salut mental I toxicomanies de 
l’Hospital de Santa Maria, Dr. Josep 
Pifarré, i Sra. Glòria Picazo Directo-
ra del Centre d’Art La Panera. 

● La participació en el concurs pres-
suposa l’acceptació de les bases. 

● Qualsevol qûestió no prevista en 
les bases serà resolta per l’organi-
tzació. 

Esperem  Esperem  Esperem  Esperem      

que hi participeu!!!que hi participeu!!!que hi participeu!!!que hi participeu!!!    


