
 

 Bases per a la participació i votació: 

 

- Adreçat únicament a usuaris dels Serveis en Salut Mental de Mataró.  

- Data límit per enviar les obres: 22 d’Abril de 2021 a les 17 hores. 

- El dia de Sant Jordi (Diada) es publicaran totes les obres participants al web del Centre 

de Formació i Prevenció: www.cfpmaresme.org   

- Les votacions començara el mateix dia de Sant Jordi (23 Abril) fins el diumenge 25 

d’Abril. 

- El dilluns 26 d’Abril s’anunciaran els guanyadors via trucada telefònica, i a través del 

web del Centre de Formació i Prevenció: www.cfpmaresme.org.  

- Només es pot participar en una de les dues modalitats: Poesia o Narrativa breu.  

- Requisits modalitat Poesia:  

 Temàtica Lliure. 

 Extensió Lliure. 

 Signar amb pseudònim o nom real. 

- Requisits modalitat Narrativa breu:  

 Temàtica Lliure. 

 Extensió no superior a una pàgina. 

 Signar amb pseudònim o nom real. 

- Es farà entrega de dos premis, un per a cada modalitat dels Jocs Florals.  
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- El premi serà un recull de llibres i novel·les, cortesia del programa comunitari Llibre 

Actiu. 

 

- Com presentar les obres: 

 Enviar la Poesia o Narrativa a: c.budo@cfpmaresme.org adjuntada en format PDF 

 En el moment d’enviament, cal especificar en el correu electrònic: 

o Nom complert de la persona participant. 

o Telèfon de contacte. 

o Servei al que pertany. 

- Votacions: 

 La votació es farà durant tota la jornada de Sant Jordi, i fins el diumenge 25 

d’Abril. 

 Es podran llegir les obres participants a traves del web del Centre de Formació i 

Prevenció. 

 Es podrà votar només una vegada per persona. 

 La votació es farà enviant un correu electrònic a c.budo@cfpmaresme.org. Cal 

especificar el Títol i Pseudònim de l’obra votada. 

 La votació és oberta a tot el públic. 
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