
 

I PREMI DE DIBUIX 
“Recerca científica en salut mental” 

 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata, amb la finalitat de donar a conèixer l’activitat científica que fan els 
seus professionals, convoca el I Premi de Dibuix “Recerca científica en salut mental”. 
  
L’autor del dibuix premiat rebrà 200€ en metàl·lic i el dibuix figurarà al programa de la Jornada de recerca 
que tindrà lloc el 23 d’abril de 2020, així com en altre material gràfic de difusió, com cartells o imatges per a 
les xarxes socials. 
  

 
BASES 

 

- La convocatòria s’obre el dia 19 de desembre 2019 i es tanca el dia 15 de març de 2020. 
- El tema del dibuix ha de ser “la Recerca científica en salut mental”. 
- El dibuix es pot fer amb qualsevol material i sobre qualsevol suport. 
- Cada dibuix només podrà ser presentat per un autor. 
- Un autor només podrà presentar un dibuix. 
- El dibuix s’ha de presentar en format d’imatge (JPG) d’alta resolució. 
- El dibuix guanyador serà escollit per una Comissió avaluadora formada per professionals de 

l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i almenys un expert en art aliè a la institució. 
- La Comissió avaluadora pot demanar el dibuix original si ho considera oportú. 
- L’autor del dibuix premiat cedirà els drets per a què aquest figuri en el programa de la Jornada de 

recerca 2020 de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i en altre material gràfic de difusió. 
- L’autor premiat serà convidat a la Jornada anual de recerca, que tindrà lloc el 23 d’abril de 2020, per 

rebre el premi. 
   

 
SOL·LICITUD 

 

Encoratgem als participants a presentar els treballs a través de: 
 

1. Correu electrònic (arxiu adjunt o a través de WeTransfer) a recerca@peremata.com 
 

2. Suport físic digital (CD, DVD, llapis de memòria...), dins un sobre adreçat a:  
  

I Premi de Dibuix “Recerca científica en salut mental” 
Institut Pere Mata - Àrea de Recerca 
Carretera de l’Institut Pere Mata, s/n. 43206 Reus 
Atenció de David Biosca 

 
En ambdós casos s’ha d’indicar el nom i cognoms, edat de l’autor, un telèfon de contacte i una adreça de 
correu electrònic. Se’n confirmarà la recepció per correu electrònic.  
 
 
Per qualsevol dubte contacteu amb recerca@peremata.com. 
 
 
Protecció de dades  
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del concursants seran incorporades 
a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria. Els concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 
través de l’adreça electrònica a recerca@peremata.com. 
 
Acceptació de les bases i normativa d’aplicació  
La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol 
incidència que es pugui produir durant el període de vigència de la convocatòria seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran inapel·lables.  
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