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Bases del premi 
al compromís social i cívic  
Premi Mossèn Còdol 2017   
 

 
El premi Mossèn Còdol al compromís social i cívic està organitzat per l’Ajuntament d'Igualada i 
la Fundació Sant Crist d’Igualada. L’objectiu del premi és promoure i  reconèixer la feina 
realitzada per entitats, organitzacions, o persones, ja siguin de caràcter públic o privat, 
compromeses amb els valors socials i les actituds cíviques en favor de les persones i col·lectius 
desfavorits. Es consideraran projectes que promoguin la integració social, educativa, sanitària o 
d’altre tipus.  
 
 
1. El premi es concedirà a l’entitat igualadina o persona física que  presentin un projecte de 

treball que estigui en execució,  l’aplicació del qual promogui el desenvolupament, 
afavoreixi la integració o millori la qualitat de vida de determinats col·lectius. A banda dels 
projectes presentats, els membres del Jurat  poden proposar les candidatures que 
considerin oportunes. 

 
2. Podran concórrer al premi totes les entitats o persones d’Igualada que treballin en l’àmbit 

social i cívic, o d’altres que tinguin la seva seu o delegació a la ciutat d’Igualada. Podran 
presentar fins a un màxim de dos projectes que estiguin en execució. L’àmbit d’actuació 
podrà ser la ciutat d’Igualada o qualsevol altre àmbit territorial, sempre i quan es mantingui 
la finalitat social i cívica del premi. 

 
3. Es valorarà positivament aquells projectes que compleixin alguns dels següents punts: 

participació activa de la població i del voluntariat pel desenvolupament del projecte; 
resultats obtinguts segons els objectius plantejats; impacte assolit en l’entorn;  nombre de 
persones beneficiades del projecte, etc.  

 
4. La dotació del premi serà el guardó Ciutat d’Igualada i  2.000 euros, aportats a parts iguals 

entre l’Ajuntament d'Igualada i la Fundació Sant Crist d’Igualada. 
 
5. El premi es lliurarà en concepte de donació pel desenvolupament de l’organització premiada 

o del propi projecte presentat.  
 
6. Termini: 29 de setembre de 2017. Els sol·licitants hauran d’enviar la documentació que 

acrediti els projectes en execució per duplicat i en suport digital al Departament de 
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Promoció Cultural, (Plaça de Sant Miquel, 12, 2n,  d’Igualada, 08700), o bé per correu 
electrònic a cultura@aj-igualada.net  

 
7. El lliurament del premi es durà a terme en l’acte públic de lliurament dels Premis Ciutat 

d’Igualada, el diumenge 19 de novembre de 2017. La presència d’un representant de 
l’entitat o persona,  serà imprescindible per rebre el premi.  

 
8. No seran admeses les candidatures que incompleixin els requisits bàsics. La documentació 

presentada no serà retornada. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel jurat. 
 
9. El Jurat estarà format per tres representants de la Fundació Sant Crist d’Igualada, el regidor 

de Promoció Cultural,  un representant tècnic d’Acció Social i Solidaritat de l’Ajuntament 
d'Igualada i el secretari amb veu però sense vot.  

 
10. El mantenidor del premi serà Josep Elias i Farré, representant de la Fundació Sant Crist 

d’Igualada. Per  a qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar les vostres consultes al correu 
electrònic cultura@aj-igualada.net 

 
Igualada, abril de 2017   
 
 
 
Amb el suport i patrocini de:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  3/3                                      
 

Plaça de Sant Miquel, 12, 2n  –  08700 IGUALADA  –  Tel. 938031950  CIF: P-0810100-H  cultura@aj-igualada.net 

 

 
 
JOSEP CÒDOL I MARGARIT 
PREVERE I PERIODISTA 
Igualada, 1916-1994 
 
L’any 1944 determinà seguir la vocació sacerdotal, i el 8 d’octubre de 1950 fou 
ordenat prevere. La seva tasca social s’inicià amb l’allau migratòria dels anys 
seixanta, amb la seva implicació en la resolució dels problemes d’habitatge que 
sorgien. 
 
Del 1953 al 1988 dirigí la revista VIDA, que va esdevenir la premsa alternativa a 
l’oficial de la dictadura, factor important per a la conservació i normalització de 
la llengua catalana, i canalitzador d’inquietuds socials del moment. Captà joves 
col·laboradors per a la revista. Va organitzar certàmens literaris, conferències, 
cursos, la fira del Llibre Català, les “Santjordiades” i el cercle de Cultura “Torres i 
Bages”.  
 
Periodista amb un estil viu i divulgador, la Generalitat de Catalunya, li va atorgar 
la Creu de Sant Jordi el 1992 per l’impuls que donà a iniciatives de caràcter 
social. L’Ajuntament d’Igualada el va nomenar fill predilecte de la ciutat 
d’Igualada a títol pòstum el 1994.  
 
 
 
 


