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Acta de resolució de les categories I i III de la convocatòria dels premis per a 
projectes audiovisuals Futurs Utòpics de la Mediterrània 2021 

El jurat format per la senyora Magdalena Brotons, vicerectora de Projecció Cultural i 
Universitat Oberta de la UIB, el senyor Jaume Ripoll, cofundador i director editorial de 
Filmin, com a representant del sector audiovisual, i la senyora Laura Celià, directora 
general de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes 
Balears, després d’haver revisat i valorat els treballs presentats la convocatòria dels premis 
per a projectes audiovisuals Futurs Utòpics de la Mediterrània 2021, i d’acord amb les 
bases i els criteris de valoració establerts, acorda d’atorgar els premis a les persones 
següents: 

Categoria I 

1. Primer premi  

Guillem Miró, pel projecte La farsa, amb una dotació econòmica de 15.000 euros. 

2. Segon premi   

Jeroni Obrador, pel projecte Les espigadores de Nador, amb una dotació econòmica 
de 12.000 euros. 

Atès que les bases de la convocatòria recullen que, en cas que el premi d’alguna de les 
categories quedi desert, el seu import es pot destinar a qualsevol de les propostes que 
quedin en reserva de la resta de categories, segons valoració del jurat es decideix atorgar 
una menció especial:  

3. Menció especial  

CEF Produccions, pel projecte Illots, amb una dotació econòmica de 6.000 euros. 

Categoria III 

1. Primer premi 

Es declara desert. 

2. Segon premi  

Es declara desert. 

Les persones adjudicatàries han de comunicar a l’OCDS l’acceptació expressa del premi 
mitjançant el document aportat per l’OCDS, signat per la persona responsable, abans 
del 12 de gener de 2022.  
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I, com a prova de conformitat, la presidenta del jurat signa aquesta acta de resolució. 
 
La presidenta del jurat, 
 
 
 
 
Dra. M. Magdalena Brotons  
Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta 
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