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Disposicions generals dels Premis Literaris Ciutat de Manacor 2021

01. Les obres participants als Premis Literaris Ciutat de Manacor han de ser originals, inèdites i escrites en català.
02. Els textos originals s’han de presentar en suport digital: un redactat amb qualsevol dels processadors de text més habituals (Word, 

OpenOffice Writer o similar) i l’altre en pdf.
03. Els documents amb els textos originals en format digital no han de dur el nom de l’autor però sí el títol de l’obra i el pseudònim escollit.
04. Si els originals es fan arribar de manera presencial o per correu ordinari a la Institució Alcover, els textos s’han d’entregar dins un sobre en 

format digital (llapis de memòria o CD). En aquest sobre, s’hi ha d’inserir un altre sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar el mateix 
pseudònim i l’interior ha de contenir el nom i els llinatges, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI de l’autor. En el 
cas d’enviaments de textos originals per correu electrònic, en el mateix correu en què s’envia el text original també s’hi ha d’adjuntar un 
altre document, encapçalat amb el pseudònim, que ha de contenir el DNI escanejat de l’autor, l’adreça actualitzada, el telèfon i el correu 
electrònic.

05. Cada participant pot presentar un màxim d’una obra a cada modalitat literària.
06. Les persones que hagin estat guardonades en una de les modalitats de les edicions anteriors no poden presentar-se a la mateixa 

modalitat dels Premis Ciutat de Manacor 2021.
07. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no en té compromesos els drets d’edició i que no ha estat guardonada amb 

anterioritat.
08. Els premis estan subjectes a la normativa legal vigent.
09. En haver presentat una obra literària al certamen, l’autor ja no pot retirar-la per fer-hi correccions o ampliar-ne el text, ni tampoc per 

renunciar al premi.
10. El termini de presentació d’originals comença el 17 de març i finalitza el 22 d’abril de 2021.
11. El lloc de presentació dels originals és la Institució Pública Antoni M. Alcover (carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12, 07500 Manacor, 

Mallorca), de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres. Les obres també es poden enviar per correu ordinari certificat a l’adreça de la 
Institució Pública Antoni M. Alcover, sempre que la data d’expedició no sigui posterior al 22 d’abril de 2021. També es poden enviar els 
originals per correu electrònic a l’adreça premisciutatdemanacor@manacor.org. En aquest cas, el correu electrònic ha de dur el títol 
«Opta al Premi Ciutat de Manacor de [modalitat]» i el pseudònim escollit. A més, s’ha d’adjuntar un altre document que tengui per títol 
el pseudònim i on constin les dades de contacte de l’autor i el DNI escanejat. Tan bon punt s’hagi rebut el correu, la Institució Antoni 
M. Alcover en confirmarà la rebuda, també per correu electrònic. Sense aquesta confirmació de rebuda, el treball no constarà com a 
presentat.

12. El jurat corresponent decideix quina és l’obra guanyadora en cada modalitat. Tan sols es pot atorgar el premi a una única obra i a una 
única persona. El premi es pot declarar desert.

13. L’Ajuntament de Manacor promou, conforme a la legalitat vigent, la publicació de les obres premiades.
14. Els originals no guardonats no es retornen.
15. El nom dels guanyadors es fa públic durant l’acte de lliurament dels Premis Ciutat de Manacor 2021.
16. Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament de la convocatòria del concurs ha de ser resolt per l’organització 

d’aquests premis.
17. El fet de participar als Premis Ciutat de Manacor suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Així mateix, el guanyador es compromet a ser 

present a l’acte de lliurament dels Premis que està previst per dia 5 de juny del 2021 a les 12.00 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover i, 
si és el cas, a participar a l’acte de presentació de l’obra publicada. Si la situació sanitària així ho recomana, el lliurament dels Premis Ciutat 
de Manacor 2021 i la presentació de les edicions de les obres guanyadores en cada modalitat es podrà fer de manera telemàtica. En aquest 
cas, els autors es comprometen a participar en aquests actes virtuals.

Contacte: tel. 662 320 444 · institucioalcover@manacor.orgi
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Novel·la
Premi Ciutat de Manacor de Novel·la 
Maria Antònia Oliver

Modalitat:
Novel·la en català de temàtica lliure.

Dotació:
5.000 €

Jurat:
És format per tres persones competents en el 
camp de la literatura.

Originalitat:
Les obres presentades han de ser originals i 
inèdites. 

Portada:
Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi 
Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia 
Oliver 2021» i el títol de l’obra.

Extensió: 
Ha de ser, com a mínim, de 150 pàgines i, com 
a màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format 
Word o similar i pdf, amb tipus de lletra Arial 
de mida 12, amb un interlineat d’1,5 i sense 
signar. El nom del document ha de ser el títol 
de l’obra.

Els altres aspectes que regeixen el certamen 
s’estableixen a les disposicions generals 
d’aquestes bases.

Poesia
Premi Ciutat de Manacor de Poesia 
Miquel Àngel Riera

Modalitat:
Poesia en català de temàtica lliure.

Dotació:
3.000 €

Jurat:
És format per tres persones competents en el 
camp de la poesia.

Originalitat:
Els poemaris presentats han de ser originals 
i inèdits. 

Portada:
Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi 
Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel 
Riera 2021» i el títol del poemari.

Extensió:
Ha de ser, com a mínim, de 300 versos, en 
format Word o similar i pdf, amb tipus de 
lletra Arial de mida 12, amb un interlineat 
d’1,5 i sense signar. El nom del document ha 
de ser el títol de l’obra.

Els altres aspectes que regeixen el certamen 
s’estableixen a les disposicions generals 
d’aquestes bases.

Teatre
Premi Ciutat de Manacor de Teatre 
Jaume Vidal i Alcover

Modalitat:
Texts dramàtics en català de temàtica lliure.

Dotació:
4.000 €

Representació:
L’Ajuntament de Manacor, mitjançant el Teatre
de Manacor, pot promoure la representació de 
l’obra guanyadora.

Jurat:
És format per tres persones competents en 
l’àmbit del teatre.

Originalitat:
Les obres participants han de ser originals i 
inèdites, i no han d’haver estat representades.

Portada:
Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi 
Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i 
Alcover 2021» i el títol de l’obra..

Tipografia i interlineat:
En format Word o similar i pdf, DIN A4, amb 
tipus de lletra Arial de mida 12, amb un 
interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del 
document ha de ser el títol de l’obra. 

Els altres aspectes que regeixen el certamen 
s’estableixen a les disposicions generals 
d’aquestes bases.

Assaig
Premi Ciutat de Manacor d’Assaig 
Antoni M. Alcover

Modalitat:
Assaig divulgatiu en català d’interès cultural o 
lingüístic que contribueixi a aprofundir i a donar 
a conèixer els valors de la cultura (material o 
immaterial), de la història o de la filosofia de les 
Illes Balears. Es valorarà el caire divulgatiu del 
treball per tal que pugui resultar d’interès per a
un públic no especialitzat en la matèria.

Dotació:
3.000 €

Jurat:
És format per tres persones competents en el
món de les lletres.

Originalitat:
Els treballs presentats han de ser originals i 
inèdits.

Portada:
Cal especificar-hi la llegenda «Opta al Premi 
Ciutat de Manacor d’Assaig Antoni M. Alcover 
2021» i el títol de l’obra.

Extensió:
Ha de ser, com a mínim, de 100 pàgines i, com a 
màxim, de 300 pàgines DIN A4, en format Word o 
similar i pdf, amb tipus de lletra Arial de mida 12, 
amb un interlineat d’1,5 i sense signar. El nom del 
document ha de ser el títol de l’obra. 

Els altres aspectes que regeixen el certamen 
s’estableixen a les disposicions generals 
d’aquestes bases.

Música
Premi Ciutat de Manacor de Música d’Autor  
Guillem d’Efak 

Modalitat:
Grups i solistes que facin música d’autor, que cantin 
en català i siguin nous valors de l’escena.

Dotació i premis:
3.000 € al grup o solista guanyador i 1.000 € a 
cadascun dels dos finalistes; a més de la promoció 
de concerts en festivals musicals i cicles culturals 
per als tres grups finalistes.
El festival Barnasants es compromet a programar 
una actuació d’un dels tres finalistes al Premi Ciutat 
de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak 2021 
en la pròxima edició del festival Barnasants.
L’Ajuntament de Manacor programarà almanco 
el grup o solista guanyador del Premi Ciutat de 
Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak 2021 a la 
Fira de la Música de Manacor 2021.

Jurat:
És format per tres persones competents en el 
camp de la creació i la producció musical.

Originalitat:
Les cançons presentades han de ser originals i 
inèdites. Els grups o solistes participants no han 
de tenir vigent cap contracte discogràfic o de 
management.

Requisits:
Els grups o solistes participants es comprometen 
a actuar en directe els dies previstos per a la 
semifinal i la final del Premi Ciutat de Manacor de 
Música d’Autor Guillem d’Efak 2021.

Presentació de les cançons:

Tots els grups o solistes que hi vulguin participar 
han d’enviar tres cançons originals en català i 
enregistrades en vídeo. A més, els participants 
també han d’enviar una fitxa que els identifiqui. 
El termini de presentació d’originals comença 
el 17 de març i finalitza el 22 d’abril de 2021. 
L’Ajuntament de Manacor pot utilitzar els vídeos 
dels participants amb la finalitat de promocionar 
el Premi Ciutat de Manacor de Música d’Autor 
Guillem d’Efak 2021.

Les tres cançons es poden enviar per correu 
electrònic a l’adreça premisciutatdemanacor@
manacor.org amb el títol «Opta al Premi Ciutat 
de Manacor de Música d’Autor Guillem d’Efak 
2021», seguit d’un pseudònim. S’han d’enviar els 
vídeos adjuntats o bé enllaços per accedir-hi. En 
el mateix correu s’ha d’enviar un altre document 
adjunt consistent en una fitxa encapçalada 
pel pseudònim triat en què hi ha de constar el 
nom real del grup o del solista, els documents 
d’identitat escanejats dels components del grup 
o del solista, un telèfon i un correu electrònic 
de contacte, una petita biografia de l’artista 
o grup i una foto recent. Tan bon punt s’hagi 
rebut el correu, la Institució Antoni M. Alcover 
en confirmarà la rebuda, també per correu 
electrònic. Sense aquesta confirmació de rebuda, 
els documents no constaran com a presentats.

Les cançons també es poden fer arribar a 

la Institució Antoni M. Alcover de manera 
presencial i per correu ordinari. En aquest cas els 
tres vídeos amb les tres cançons que presenta 
cada grup o solista s’han de presentar en suport 
digital (llapis de memòria o CD) dins un sobre a 
l’exterior del qual hi ha d’aparèixer la llegenda 
«Opta al Premi Ciutat de Manacor de Música 
d’Autor Guillem d’Efak 2021» i un pseudònim. 
En aquest sobre, a més, s’hi ha d’inserir un altre 
sobre tancat, a l’exterior del qual ha de constar 
el pseudònim, i l’interior ha de contenir el nom 
i els llinatges, l’adreça, el telèfon, el correu 
electrònic i una fotocòpia del DNI del solista o 
dels components del grup.
El lloc de presentació és la Institució Pública 
Antoni M. Alcover (carrer del Pare Andreu 
Fernàndez, 12, 07500 Manacor, Mallorca) de 
9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres. Les 
obres també es poden enviar per correu ordinari 
certificat a l’adreça de la Institució Pública Antoni 
M. Alcover, sempre que la data d’expedició no 
sigui posterior al 22 d’abril de 2021.

Selecció i fases:
El jurat del Premi Ciutat de Manacor de Música 
d’Autor Guillem d’Efak 2021 selecciona, a partir 
de les cançons que presenti cada grup o solista, 
un màxim de 9 semifinalistes.

Les propostes seleccionades participen en la 

semifinal, que consisteix en un concert en 
directe previst per dia  9  de juliol del 2021 al 
municipi de Manacor. Els grups o solistes que 
accedeixin a la fase final tocaran cadascun dues 
cançons en directe. Les cançons interpretades 
han de ser de creació pròpia i en català.

El jurat, basant-se en els criteris de creativitat 
artística i musical, decidirà els tres grups o 
solistes finalistes després que hagin acabat totes 
les actuacions de la semifinal.

El concert final i la proclamació del grup o 
solista guanyador del Premi Ciutat de Manacor 
de Música d’Autor Guillem d’Efak 2021 es farà 
en el concert previst per dia 10 de juliol. Les tres 
cançons interpretades han de ser diferents de 
les presentades en la fase semifinal, de creació 
pròpia i en català.

La inscripció al Premi de Música d’Autor 2021 
Guillem d’Efak implica l’acceptació de d’aquestes 
bases. Les dates i el procediment del concurs 
poden variar per les conseqüències derivades de 
l’actual crisi sanitària.


