
Tercera edició  

JOCS FLORALS   

 
Presentació 

El Centre de Formació i Prevenció (CFP) presenta enguany la tercera edició 
dels Jocs Florals de Sant Jordi. 

El CFP és una entitat que treballa promovent la salut mental i la 
rehabilitació psicosocial des de l’any 1979 al Maresme. La finalitat dels Jocs 
Florals és potenciar l’escriptura pels seus beneficis terapèutics i creatius, i 
també com a una via d’expressió subjectiva. 

Bases concurs 

1. Participació 

Adreçat a totes les persones ateses als diferents Serveis de la comarca del 
Maresme que treballen dins l’àmbit de la Salut Mental.  

2. Obra 

El concurs té dues modalitats: poesia i narrativa breu.  

Només s’admet una participació per modalitat. Cada participant, però, pot 
participar a les dues modalitats. 

Condicions segons modalitat: 

• Poesia: temàtica lliure i extensió no superior a una pàgina. 
• Narrativa breu: temàtica lliure i extensió no superior a dues pàgines. 

S’accepten obres en dos idiomes: català i castellà. 

L’obra pot anar signada amb pseudònim o nom real. 

Tots els participants han d’enviar la seva obra (en format PDF) adjunta al 
correu electrònic comunicacio@cfpmaresme.org. També cal especificar en 
el correu: nom complert de la persona, servei al que pertany i telèfon de 
contacte, on contactar en cas de ser la persona guanyadora. 

 

mailto:comunicacio@cfpmaresme.org


3. Terminis 

Es podran enviar les participacions fins el 23 d’Abril del 2022. No 
s’acceptaran treballs fora de termini. 

El termini per llegir les obres i efectuar la votació serà durant la setmana 
del 25 d’Abril al 29 d’Abril del 2022. Totes les obres seran publicades al web 
del CFP: www.cfpmaresme.org.  

Les persones guanyadores de cada modalitat seran anunciades el 2 de Maig 
del 2022 a través de les xarxes socials del CFP. Es realitzarà també una 
trucada telefònica a les persones guanyadores. 

4. Votacions 

Es farà mitjançant votació popular. Pot votar tothom qui vulgui fent arribar 
el seu vot al correu electrònic c.budo@cfpmaresme.org fins el 29 d’Abril 
del 2022 a les 00:00h. 

L’assumpte del correu electrònic ha de ser: Votació Jocs Florals 2022. 

5. Premis 

Es farà entrega de dos premis, un per a cada modalitat de participació. 

El premi, com cada any, és un recull de novel·les del programa comunitari 
Llibre Actiu. 

Protecció de dades   

De conformitat amb el reglament  (UE) 2016, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa 
estatal que correspongui, , el CFP facilita la següent informació bàsica sobre el tractament de les seves 
dades: 

Responsable del tractament: Centre de Formació i Prevenció, C/ Sant Antoni 86 porta 23 08301 Mataró 

Finalitat: participació al concurs 

Legitimació: el tractament queda legitimat per la participació al concurs 

Destinataris de les dades: no es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal 

Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir 
el dret  el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça de correu electrònic: 
dpd@cfpmaresme.org 

Conservació de les dades: les dades seran conservades durant el termini d’un any. 
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