
 

BASES DEL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA RÀPIDA “CREA PER LA SALUT 
MENTAL”  
 
DATA I LOCALITZACIÓ: dissabte 20 de novembre de 2021, als municipis de Ripoll i de 
Camprodon. 

ORGANITZA: Taula per la Salut Mental del Ripollès  
 
 

La Taula per la Salut Mental del Ripollès, formada per diferents serveis i entitats de la 

comarca, s’ha agrupat per treballar al voltant del tema principal de La Marató del 2021, la 

salut mental. Per aquest motiu ha organitzat diferents activitats que tenen l’objectiu de 

sensibilitzar, trencar amb l’estigma i recollir fons per La Marató de TV3. Les activitats tenen 

lloc des de l’octubre, mes en el qual es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental (10 

d’octubre), fins a una setmana abans de la gran cita solidària de la televisió catalana, que 

tindrà lloc el 19 de desembre de 2021.  

 

En aquesta ocasió, la Taula decideix posar l’art al servei de la salut mental com a via 

d’expressió d’emocions, vivències i altres sensacions que pugui despertar, tant a les 

persones que estan patint alguna dificultat, com a persones de la societat de totes les edats. 

Ho fa organitzant un concurs de dibuix i pintura ràpida sota el lema “Crea per la salut 

mental”, que tindrà lloc el dissabte 20 de novembre de 2021 als municipis de Ripoll i de 

Camprodon.  

 

A continuació, s’exposen les bases del concurs:  

 
 

1. Objecte del concurs. El present concurs té per finalitat potenciar la creació artística 

i la participació ciutadana, així com sensibilitzar i involucrar els infants, joves i adults en 
relació a la desestigmatització de la salut mental, tot presentant dibuixos i/o pintures sota 
el lema “Crea per la Salut Mental”. 
 
Es convidarà les persones participants a crear al voltant de la salut mental, pensant 
sobretot en un vessant més emocional. Per això se’ls proporcionarà informació i frases 
que els facin reflexionar i que serveixin d’inspiració, com ara: 
 
Trenquem murs, Demà pots ser tu, No a l’estigma, Un de cada quatre, No és tabú, Tria 
la vida, Estic sol, Em costa sortir, No vull menjar, Em sento aïllat/da, Ningú m’entén, No 
puc anar a treballar, Demana ajuda, És cosa de tots i totes, Jo tampoc estic bé, Parla’n 
obertament.  
 
Amb aquest concurs es sensibilitzarà a través dels pinzells, els llapis i els colors.  
 

 

 2.  Participants. 

 
Qualsevol persona interessada independentment de l’edat que tingui pot participar en el 
concurs.  
 
En el cas que la persona interessada sigui menor, cal que vingui acompanyat/da d’una 
persona adulta que pugui firmar l’autorització que permeti la seva participació al concurs, 
l’acceptació de les bases i l’autorització dels drets d’imatge per la difusió posterior de 
l’activitat.   
 
 

 
 



 

3. Modalitats, inscripció i admissió de dibuixos: 
 

El concurs es realitzarà de manera simultània a dos municipis del Ripollès, Ripoll i 
Camprodon, el dissabte 20 de novembre de 2021. 
 
Hi haurà dues modalitats: 
 
-  Modalitat lliure: aquesta modalitat es farà als municipis de Ripoll i de Camprodon. Hi 

podran participar persones de totes les edats, que podran crear l’obra de manera  
lliure i des de la localització que vulguin.  
 
Les persones que hi vulguin participar hauran d’utilitzar el seu propi material i hauran 
de portar a segellar la làmina suport del dibuix i pintura que vulguin utilizar de les 
 9.30 a les 11h al lloc indicat: en el cas de Ripoll, a la plaça Gonçal Cutrina, en 
el cas de Camprodon, a la plaça del Carme. Un cop segellada la làmina es podrà fer 
el dibuix o la pintura des d’on es vulgui i lliurar-la als emplaçaments indicats d’13 a 
14.30h. En ambdós emplaçaments hi haurà espai habilitat per dibuixar i/o pintar. 

 
- Modalitat parella artística: aquesta modalitat només es realitzarà al municipi de Ripoll. 

Hi podran participar persones de totes les edats, que podran crear la seva obra al 
costat d’un dels o les artistes que col·laboren amb el concurs. El material a utilitzar el 
facilitarà la taula per la Salut Mental del Ripollès. Les places d’aquesta modalitat són 
limitades ja que depenen del número d’artistes participants. Per això cal una inscripció 
prèvia al correu acapadripolles@gmail.com o al telèfon 972703104 abans del dia 17 
de novembre de 2021.   
 
Les persones que s’hagin inscrit també hauran de segellar la làmina de les 9.30 a les 
11h a la plaça Gonçal Cutrina de Ripoll i, un cop finalitzada, l’hauran de lliurar al 
mateix lloc d’13 a 14.30h. En aquest emplaçament hi hauran espais habilitats per al 
treball de les parelles artístiques.  

 
Altres consideracions respecte a la inscripció, vàlides per ambdues modalitats i ambdós 
municipis: 
 
- L’import econòmic per a la inscripció és voluntari. Els diners recaptats aniran 

destinats a la Marató 2021 per la salut mental.  

- Caldrà firmar el document d’acceptació de bases, protecció de dades i d’ús d’imatge. 

- Cada participant facilitarà les següents dades personals a l’organització (Nom i 

Cognoms, Data de naixement, Telèfon contacte i/o correu electrònic) 

- Cada participant pot presentar un màxim d’un dibuix o pintura. En el moment de 

l'inscripció se li segellarà el suport on realitzarà la creació i se li adjudicarà un 

número per tal que l’obra sigui totalment anònima. No està permès firmar o 

identificar l’autoria de les obres presentades. 

 

 

Pel que fa a la presentació de les obres, per a cada obra presentada l’organització lliurarà 
un rebut a la persona participant que en certificarà la presentació.  

 
 

 
4. Dimensions i tècnica: 

 
 Tant la dimensió com la tècnica de cada dibuix o pintura és totalment lliure. L’únic requisit 

és que l’orientació ha de ser horitzontal.  
 

En relació a la dimensió el dibuix o la pintura, es realitzaran en qualsevol tipus de textura 
i/o granatge, d’igual manera que pel que fa a la tècnica el dibuix podrà realitzar-se amb 
qualsevol tècnica; llapis corrent, llapis de colors, bolígraf, ploma, retoladors, ceres, 
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aquarel·les...etc. ja que dependrà del material que porti o tingui la pròpia persona 
participant, en el cas de la modalitat lliure i en el cas de la modalitat de parelles artístiques 
dependrà del material que faciliti la taula per la Salut Mental del Ripollès als participants.  

 
Cal tenir present que la Taula per la Salut Mental del Ripollès utilitzarà els dibuixos 
premiats i també alguns dels que no ho estiguin per material i difusions que es realitzaran 
posteriorment, per la qual cosa podrà realitzar les modificacions que consideri adients per 
tal d’adaptar el dibuix a qualsevol format o realitzar-hi les modificacions que es creguin 
convenients, segons les necessitats d’impressió, reproducció, etc. L’organització també 
es reserva el dret a l’hora de reproduir el dibuix guanyador, d’afegir-hi la informació que 
considerin oportuna, sense menyspreu del disseny original.  
 
 
 

5. Material: 
 
Per a la modalitat lliure, els participants hauran d’utilitzar el seu propi material, tant el 
suport/làmina on realitzar el dibuix o la pintura, com el material per realitzar la creació.  
 
En la modalitat de parelles artístiques, tant el suport com el material el posarà a disposició 
dels participants la Taula per la Salut Mental del Ripollès. 
 

 

 
6. Jurat i qualificació de les obres 

 

El jurat encarregat de decidir les obres guanyadores serà designat per la Taula per la 
Salut Mental del Ripollès. El jurat es reunirà per qualificar les obres el mateix dissabte 
dia 20, a les 16h, una vegada finalitzat el termini de presentació de les obres al CAT Can 

Guetes de Ripoll. L’obra guanyadora s’elegirà per consens entre els membres del jurat 
i es tindran en compte les obres que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i que 
posin més rellevància el tema de la Marató 2021, per la salut mental.  

El nom dels guanyadors es farà públic el mateix dia a través de les xarxes socials i la 

pàgina web de la Fundació MAP, www.fundaciomap.com. A continuació es contactarà 
amb cada persona guanyadora per concretar el dia, hora i lloc del lliurament del premi.  

 

 

7. Premis. 

Hi haurà tres premis per a cada modalitat, de tal manera que es lliuraran un total de 9 

premis: 

6 premis per la modalitat lliure de Ripoll i Camprodon: 

- Dos - 1r Premi, un per Ripoll i un per Camprodon. 
- Dos - 2n Premi: un per Ripoll i un per Camprodon.  
- Dos-  3r Premi: un per Ripoll i un per Camprodon.  

3 premis per la modalitat de parelles artístiques de Ripoll:  

- 1r Premi 
- 2n Premi 
- 3r Premi 

 

 

 

 



 

8.- Cessió de drets i difusió de les obres 
 

La participació al present concurs implicarà la cessió de les obres lliurades a tal efecte, 
les quals no seran restituïdes a les persones participants ni a les persones guanyadores. 
En aquest sentit, i d’acord amb allò disposat per la legislació vigent en matèria de 
propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió dels dibuixos guanyadors 
romandran per sempre a favor de la Taula per la Salut Mental del Ripollès. 

 
Cartells i calendaris: La Taula per la Salut Mental del Ripollès utilitzarà les 9 obres 

premiades per a cartells posteriors i pel calendari solidari de la Fundació MAP 2022, que 

tindrà com a objectiu recaptar fons per La Marató 2021. També utilitzarà entre 3 i 5 obres 
escollides per criteri del jurat independentment de la modalitat en què participin per a 
completar els mesos restants i la portada i contraportada del calendari 2022. 
 

Exposició. La Taula per la Salut Mental del Ripollès es reserva el dret de realitzar una 

exposició pública de totes o algunes de les obres presentades, a l’expositor del CAT 
ART del restaurant CAT Can Guetes de Ripoll a  o bé de publicar-les a webs i/o a les 

xarxes socials. 
 
 
 

8. Acceptació de les Bases 
 

Presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes Bases.  
 

 
 
9. Informació i protecció de dades 

 

Les dades facilitades per les persones participants al concurs “Crea per la salut mental” 
seran tractades per la Taula per la Salut Mental del Ripollès i les entitats que la componen 
per dur a terme futures accions i materials de difusió. En compliment del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,  sobre protecció de 
dades, les persones participants poden executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició respecte a les dades personals, mitjançant comunicació escrita o per correu 
electrònic a una de les entitats integrants de la Taula, que actuarà en nom de la resta: 
Fundació Privada MAP, Pol. Ind. Els Pintors. C/Dalí, 6-8. 17.500 Ripoll o a 
protecciodades@fundaciomap.com  
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ANNEX 1. INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE DIBUIX I PINTURA “CREA PER LA 
SALUT MENTAL” DE LA TAULA PER LA SALUT MENTAL DEL RIPOLLÈS 

 

JO,                                                                          amb DNI núm. ________________                                       
, en nom propi o en representació de                                           , amb DNI/ CIF núm. 
______               i domicili a                                           , núm.      , pis _  ,porta      , CP 
_____               del municipi                              , amb tel./mòbil                                  _. 
 

 
 

 
AUTORITZO la Taula per la Salut Mental del Ripollès a fer difusió del meu nom i cognom 
i de la meva obra en cas de ser una de les persones guanyadores.  

◼ SÍ 
◼ NO 

 
 

 
1. Autoritzo a la Taula per la Salut Mental del Ripollès a realitzar els permisos corresponents i 

adients a la meva obra per a la inserció d’imatges de persones, béns, logotips i d’altres per a 
la seva reproducció i difusió així com també cedeixo els dret de modificació per adaptar-ho a 
un altre format que es consideri adient.  

 

2. Les dades facilitades per les persones participants al concurs “Crea per la salut mental” seran 
tractades per la Taula per la Salut Mental del Ripollès i les entitats que la componen per dur a 
terme futures accions i materials de difusió. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,  sobre protecció de dades, les persones 
participants poden executar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les 
dades personals, mitjançant comunicació escrita o per correu electrònic a una de les entitats 
integrants de la Taula, que actuarà en nom de la resta: Fundació Privada MAP, Pol. Ind. Els 
Pintors. C/Dalí, 6-8. 17.500 Ripoll o a protecciodades@fundaciomap.com  

 

 

 

 

Ripoll/Camprodon,  a 20 de novembre de 2021 
 
 

Signat:    
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