
«MATEU SEGUÍ PUNTAS»

(per a menors de 25 anys) 

Tots els gèneres 

periodístics

Premi

500€

«ANDRÉS CASASNOVAS»

Entrevista, reportatge 

i article periodístic

Premi

500€

«DOMINGO MARQUÉS»

Fotografia i vídeo digitals 

(d’una durada màxima de 3 minuts) 

sobre temàtica menorquina.

Premi 500€

BASES 2021:
«MATEU SEGUÍ PUNTAS»
(per a menors de 25 anys) 
Tots els gèneres periodístics 
(article d’opinió, entrevista 
o reportatge) amb temàtica 
lliure i oberta
1.- Podran participar-hi les per-
sones nascudes d’ençà de 1995. 
Cada concursant podrà presen-
tar un màxim de dos treballs.

«DOMINGO MARQUÉS»
Premi de fotografia i vídeo 
digitals (d’una durada 
màxima de 3 minuts) sobre 
temàtica menorquina.
2.- Podrà participar qualsevol 
afeccionat, sense límit d’edat. 
Cada concursant podrà presen-
tar un màxim de 2 treballs.

«ANDRÉS CASASNOVAS»
Entrevista, reportatge i arti-
cle periodístic
3.- Hauran de tractar personat-
ges i continguts menorquins, de 
lliure elecció. Sense límit d’edat.

ALTRES REQUISITS:
4.- Els  treballs periodístics que 
optin als Premis “Mateu Seguí 
Puntas” i “Andrés Casasnovas” 
han de ser inèdits i podran ser 
redactats tant en castellà com 
en català. Amb una extensió 
màxima serà de quatre folis.
5.- Tots els treballs presentats 
aniran signats amb un pseu-
dònim i en un sobre tancat s’hi 
faran constar totes les dades 
de l’autor (nom i llinatges, DNI, 
adreça i telèfon de contacte. 
Els treballs que es remetin per 
correu electrònic no cal aportar 
cap dada i en cas de ser guan-
yador es comunicarà a través 
del mateix correu. 
6.- Dels articles i entrevis-
tes s’han d’enviar 3 còpies 
a les redaccions del Diari 
MENORCA: Cap de Cavalleria, 
5, POIMA, Maó; o al Carrer 
Beat Castell Camps, 32, de 
Ciutadella; o bé per correu elec-
trònic a premis@menorca.info. 
Els treballs que optin al premi 
“Domingo Marqués”, que 
també han de ser inèdits, s’han 
de presentar en format digital i 
enviar a premis@menorca.info.
7.- No  es podran atorgar els 
premis a autors, que els hagin 
obtingut, en les respectives 
categories, en els darrers cinc 
anys.
8.- El termini de presentació 
dels originals finalitzarà el dia 6 
de gener de 2021.
9.- Els  Premis “Mateu Seguí 
Puntas”, “Andrés Casasnovas” 
i “Domingo Marqués” tindran 
una dotació de 500 euros, per a 
cadascun. Aquestes quantitats 
queden subjectes a la retenció 
d’IRPF.
10.- Els treballs guanyadors es 
publicaran a les pàgines del 
diari MENORCA i també a la 
web menorca.info.
Notes: Oportunament s’anun-
ciarà la composició dels jurats 
dels Premis diari MENORCA 
2021, així com el lloc i hora en 
què es farà públic el fall del 
certamen. Queden  expressa-
ment exclosos d’aquesta con-
vocatòria els autors relacionats 
professionalment amb Editorial 
Menorca S.A.

Impuls i suport a la creació de 
continguts informatius, 
imatges i textos amb diferents 
formats i gèneres per a 
l’expressió al diari MENORCA 
i el digital MENORCA.info

Premis 
periodístics

2021


