
MENTS AMB ART 
Bases del concurs 
El Concurs artístic “Ments amb Art” organitzat per l’Associació de Persones amb Malaltia Mental de 
l’Anoia, és un concurs obert als ciutadans usuaris de serveis de salut mental i als seus familiars. Enguany 
en celebrem la primera edició, dedicada a la poesia. La nostra motivació és fer visible el treball artístic 
d’aquest col·lectiu a la població en general i facilitar l’accés a l’art a les persones afectades i als seus fa-
miliars. Per participar-hi no es requereix cap nivell professional, només cal deixar-se endu i expressar-se 
a través de la poesia. En les edicions següents anirem canviant la modalitat artística, per així arribar a 
més gent i donar a tothom la possibilitat d’expressar-se amb el llenguatge artístic que més dominin. 
 
1. PARTICIPANTS: Usuaris de serveis de salut mental i familiars. 
 
2.  OBRES: Cada participant pot presentar al concurs com a màxim 3 poemes. Els poemes poden ser es-
crits en català o en castellà, han de ser originals i inèdits, queden exclosos  aquells que han sigut  premi-
ats  en algun  altre certamen. L'extensió mínima és de  3 versos i la màxima de 15. 
 
3. TEMA i TÈCNICA: Lliure 
 
4. PRESENTACIÓ: Cada poema s'ha de presentar en format  DINA-4 dins d'un sobre  tancat, només fir-
mat amb el pseudònim. A l'exterior del sobre s'ha d'especificar el nom del concurs: "I CONCURS ARTÍS-
TIC "MENTS AMB ART". Modalitat Poesia".  En un sobre a part, tancat, l'autor ha de tornar a posar el 
seu pseudònim i a dins portarà un full amb les dades personals: nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon 
de contacte  i número de NIF. 
 
5.ENTREGA DE LES OBRES: Per correu certificat o en mà a la següent adreça:   
ARMPA:   c/ Mossèn Josep Forn, 25-27 Baixos,  08700 Igualada 
L’horari d’entrega en mà serà de 12h. a 14h. de dilluns a dijous (excepte agost). 
 
6. TERMINI D'ENTREGA: Fins el 20 de setembre del 2012, inclòs. 
 
7. PREMIS: - 1r. Premi: 100 € 
   - 2n. Premi: 75 € 
   - 3r. Premi: 50 € 
Hi haurà dos accèssits que consistiran en lots de llibres. 
 
8. JURAT: La seva decisió és inapel·lable i pot declarar deserta qualsevol categoria. Així mateix, l'orga-
nització es reserva el dret de quedar-se amb les obres guanyadores i publicar-les. 
 
9. LLIURAMENT DE PREMIS:  Dimecres 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, a les 19.00H, lloc a 
concretar. 

 

ARMPA 
 
Associació per a la Rehabilitació de Persones amb Malaltia Mental de l’Anoia 


