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IV CONCURS DEL CONTE  DE SANT JORDI  

 

La participació en el IV Concurs del conte de Sant Jordi MútuaTerrassa comporta 

l’acceptació de les presents bases: 

I ORGANITZACIÓ 

El concurs de contes de Sant Jordi MútuaTerrassa està organitzat per MútuaTerrassa 

en el marc dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi 2021 i promogut pel 

Comitè Mútua i Societat i la Direcció corporativa de Comunicació. 

MútuaTerrassa edita un conte infantil des de l’any 2010 coincidint amb la Diada de 

Sant Jordi, l’objectiu del qual és promoure que els infants adoptin hàbits saludables. 

Amb la voluntat de fer partícips d’aquest projecte educatiu a tots els professionals de 

l’entitat,  endeguem un concurs del conte de Sant Jordi, amb periodicitat anual, per tal 

d’escollir el conte que s’editarà cada any amb motiu d’aquesta festivitat.  

II OBJECTIUS 

El concurs de contes té per objectiu: 

 Promoure hàbits saludables entre els infants 

 Fomentar el coneixement d’aspectes relacionats amb la salut entre els infants 

 Foment de la lectura entre els infants 

 Implicar als professionals de l’entitat per tal que el conte sigui una eina per 

transmetre els seus coneixements i promoure una conscienciació des de la 

primera infància envers la salut 

 

III PARTICIPANTS 

Podran participar els professionals de MútuaTerrassa.  

S’acceptarà un màxim de 2 contes per participant.  
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IV TEMA  

Per l’any 2021, la temàtica ha de girar entorn a  

LA RECERCA CIENTÍFICA: DESPERTEM LA CURIOSITAT DELS INFANTS PER INVESTIGAR  

El tema central del conte ha de versar sobre la importància de la recerca científica amb 

l’objectiu d’obtenir més benestar per a la societat. Educar des de la perspectiva de la 

investigació científica és important perquè genera una major capacitat analítica i 

reflexiva, promou la comprensió bàsica del món i estimula la formació de persones 

flexibles capaces d’adaptar-se a canvis complexos. A més els capacita per ser més 

autònoms i estimula l’interès pel coneixement alhora que promou el sentit de la 

responsabilitat formant una consciència de la seva responsabilitat i compromís amb la 

societat.  

El conte de Sant Jordi d’enguany ha de despertar la curiositat dels infants per la 

recerca científica, per explorar, per aprendre, fer-se preguntes i conèixer els beneficis 

que aporta a la societat i més en aquests moments de pandèmia de Covid-19 en què la 

investigació esdevé primordial per superar la situació.  

A partir d’aquesta premissa, el desenvolupament de la història és completament lliure 

segons la vostra creativitat. 

El conte ha d’estar dirigit a nens entre 5 a 9 anys.  

V EXTENSIÓ I IDIOMA 

El conte s’escriurà en català i ha de tenir una extensió entre 450 i 550 paraules.  

VI PRESENTACIÓ DEL CONTE   

El conte es presentarà enviant un correu a: comunicacio@mutuaterrassa.cat. 

S’adjuntarà un arxiu PDF que tindrà el nom del pseudònim de l’autor.  

En el correu s’ha de fer constar: 

El nom i cognoms de l’autor, la professió i centre de treball de MútuaTerrassa així com 

el pseudònim, número de telèfon de contacte i un correu de mail. 

En el PDF, s’hi ha de fer constar: 
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Títol de l’obra i el pseudònim. El jurat valorarà l’adequació a la temàtica proposada, la 

correcció i bona redacció dels textos així com la creativitat de l’obra que ha de ser 

original i inèdita.  

 

VII TERMINIS  

El conte es podrà presentar fins el dia 7 de març de 2021, en el lloc i condicions 

indicats en aquestes bases. No s’acceptarà cap conte fora del termini indicat. 

VIII JURAT 

Un jurat transversal s’encarregarà de triar el guanyador/a. Estarà integrat per 

membres de l’Entitat i una persona externa mestre de primària-pedagog.  

En formaran part: 

 Francesc Puig, president del Comitè Mútua i Societat 

 Natàlia Albà, directora de Comunicació de MútuaTerrassa 

 David Dalmau, director de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa 

 Esther Calbo, directora de l’àmbit mèdic de la Fundació assistencial 
MútuaTerrassa 

 Mireia Lienas, mestra de primària i pedagoga, escola L’Avet  
 

El Jurat es reserva el dret de descartar i excloure del concurs aquelles obres 

presentades en cas que atemptin contra la moral o ordre públic o puguin considerar-se 

ofensives. El Jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir, la seva resolució 

serà irrevocable.  

 

La decisió del Jurat es farà pública el dia de la celebració de Sant Jordi a l’entitat. Els 

resultats es publicaran a la web de l’organització, també s’enviarà una nota de premsa. 

El resultat també es comunicarà al guanyador/a amb anterioritat a l’acte per telèfon 

i/o correu electrònic.  

IX PREMIS 

El premi consisteix en l’edició, il·lustració i impressió del conte per part d’una 

editorial professional i en la distribució del mateix entre els serveis de pediatria de 

l’hospital, als consultoris de cirurgia pediàtrica, centres d’atenció primària, consultes 

externes, Àptima Centre Clínic i demés emplaçaments de l’Entitat. 

A més es regalarà un cofre regal Wonderbox.  
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El lliurament de premis es realitzarà durant l’acte de celebració de Sant Jordi a 

l’Edifici Docent de MútuaTerrassa. En cas de què el guanyador/a no pogués recollir el 

premi es comunicarà per correu electrònic.  

Els premis no es podran bescanviar en cap cas per un altre diferent ni per la quantitat 

equivalent en metàl·lic.   

X DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL 

Tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual que poguessin recaure sobre les 

obres premiades en el concurs seran cedits en exclusiva i a títol gratuït a Mútua Terrassa 

Serveis Corporatius, AIE.  

XI PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal -

el Reglament europeu de Protecció de Dades Personals 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), 

i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de  Caràcter  

Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)-, s’informa  que  les  dades  de 

caràcter personal facilitades pels interessats en participar en el concurs seran 

tractades per Mútua de Terrassa Serveis Corporatius, AIE (V65928277), com a 

responsable del tractament, que ha nomenat un Delegat de Protecció de dades 

(dpd@mutuaterrassa.cat). Les dades personals dels participants es tractaran amb la 

finalitat de gestionar la participació en el concurs, i les dades dels guanyadors, amb la 

finalitat addicional de gestionar l’adjudicació de premis, la seva difusió pública, i 

l’edició del conte. Les bases legals de tractament són les contemplades en l’art.6.1 

lletres b i f del RGPD.  Les dades personals dels participants no seran objecte de cessió 

a tercers. En el cas dels guanyadors, les seves dades es comunicaran a l’empresa 

editorial que publicarà el conte, i es publicarà el seu nom i fotografia en la pàgina web i 

en els perfils de Mútua Terrassa de les següents xarxes socials: canal youtube, twitter, 

LinkedIn i instagram, fet que pot suposar una transferència internacional de dades, i es 

realitzarà complint amb la legalitat vigent. Les dades personals dels participants no es 

conservaran un cop complerta la finalitat per a la qual han estat recollides, a excepció 

de les dades del participant premiat, que es conservaran durant 10 anys. Els 

interessats poden exercir els  seus  drets  d'accés,  rectificació,  supressió, limitació, 

portabilitat  i  oposició,  així com el dret a no ser objecte de decisions basades en el 

tractament automatitzat i l’elaboració de perfils, mitjançant  sol·licitud  adreçada per  

escrit  a MútuaTerrassa - SC de Comunicació,  C/Sant Antoni, 32. 08221 de Terrassa o  
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per e-mail a: comunicacio@mutuaterrassa.cat, acompanyant una còpia del seu 

Document d’Identitat. En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la 

nostra Entitat, o en cas de considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una 

reclamació en qualsevol moment davant L’Autoritat de Control.   

 

XII RESPONSABILITAT 

Els organitzadors es reserven el dret d’interpretar i modificar les bases del present concurs 

en qualsevol moment, inclús anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri 

causa justificada per a això. En tot cas, es comprometen a comunicar als concursants 

inscrits les bases modificades o, fins i tot, l’anul·lació del concurs mitjançant la pàgina web 

dels organitzadors.  

 

Els concursants es comprometen a què la informació que facilitin sigui completa, veraç i 

actualitzada; en tot cas, els organitzadors no comproven la seva autenticitat i per tant, 

declina qualsevol responsabilitat que derivi d’eventuals errors, omissions o falsedats.  

XIII ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases, així 

com les decisions de l’organització.  


