
 

T E R M I N I  G E N E R A L

20 de setembre de 2019

Els treballs poden lliurar-se al  Departament de Promoció Cultural, 
a la plaça de Sant Miquel, 12, 2n pis - 08700 Igualada, 

per correu certificat o personalment, de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. 
Les obres hauran d'anar acompanyades d'una plica tancada, amb les dades 
personals de l’autor, que no hauran de constar en cap part visible de l’obra. 

Els guanyadors o els seus representants legals que no recullin el premi 
en el decurs de l’acte de lliurament, perdran tots els drets.

Si els treballs excedeixen les 6MG cal enviar-los a  culturaigualada@gmail.com

V E R E D I C T E  

I  L L I U R A M E N T  D E L S  P R E M I S   

24 de novembre de 2019

C O N S U LT E U - N E  L E S  B A S E S  C O M P L E T E S  A :  
www.igualada.cat, a bé podeu demanar-les per correu cultura@aj-igualada.net 

o al tel. 938 031 950 (extensió 505). 
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02 COMPOSICIÓ MUSICALCOMPOSICIÓ MUSICAL >
PAQUITA MADRIGUERA

Obra de composició per a les formacions següents: piano o guitarra solistes, veu 
amb piano o guitarra, trio de veu piano i guitarra, de màxim 7 minuts i una sola 
obra per autor.
Presentació: partitura en pdf, format finale o equivalent. Cal adjuntar l’obra en 
format àudio MP3. Per correu electrònic a culturaigualada@gmail.com o en paper 
5u amb un CD que inclogui els arxius esmentats.
Premi: 1.000 €, guardó i enregistrament de l’obra.

03 COMPROMÍS SOCIAL I CÍVICCOMPROMÍS SOCIAL I CÍVIC >
MOSSÈN JOSEP CÒDOL

Candidats: Entitats, persones o organitzacions que a proposta del Jurat o bé 
individualment, presentin un projecte de treball que estigui en execució,  l’aplicació 
del qual promogui el desenvolupament social i afavoreixi la integració de les 
persones o millori la qualitat de vida de col·lectius desfavorits.
Premi: 2.000 € Lliurament: personalment, per correu certificat o per correu 
electrònic a cultura@aj-igualada.net

04 DISSENYDISSENY > GASPAR CAMPS

Obres de disseny gràfic en els seus tres grans àmbits: editorial (cartellisme, llibres, 
fulletons, catàlegs, llibres), packaging (embalatge, disseny de producte gràfic,...) i 
treballs d’identitat visual corporativa, es premiaran l’edició 2019 acabades o fetes 
públiques del 24 de setembre de 2016 al 20 de setembre de 2019,  produïdes a 
Igualada o comarca de l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius. Els candidats 
seran a proposta del propi Jurat o bé a través del formulari que trobareu al web, les 
dades de l’autor i una imatge del treball en JPG d’entre 500 Kb i 1MG. 
Premi: 1.350 €, guardó i una exposició monogràfica el 2020.
Lliurament: personalment, per correu certificat o per correu electrònic a 
cultura@aj-igualada.net

05 FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA > PROCOPI LLUCIÀ

Col·lecció de 4 fotografies, amb unitat temàtica o sense, en blanc i negre o en color, 
inèdites a Igualada. Es recomana muntar-les en un paspartú a 30x40 cm, amb/o 
imatges d’un mínim de 21x30 cm. La temàtica és lliure. Certamen reconegut per la 
Federació Catalana de Fotografia. 
Premi: 1.000 €, guardó i una exposició monogràfica el 2020, dins del festival 
Fineart. 2n Premi: 350 € i diploma acreditatiu.
Lliurament: personalment o per correu certificat. 

PREMI D’HONOR > CIUTAT D’IGUALADA
Tema: reconeixement a la trajectòria personal d’una persona, en qualsevol 
dels àmbits culturals, com el pensament, la vessant social, intel·lectual o 
educativa,  fortament vinculades al batec cultural de la ciutat d’Igualada.

Premi: guardó Ciutat d’Igualada 
L’enviament de candidatures per part d’entitats o associacions, es pot fer per 

correu electrònic, en format pdf, a l’adreça cultura@aj-igualada.net

01 ART DIGITALART DIGITAL > JAUME GRAELLS

Els treballs presentats poden incloure obres dinàmiques, estàtiques, interactives 
i audiovisuals. En qualsevol cas es valorarà més el resultat artístic que no el 
procés d’elaboració, que en tots els casos ha d’ésser exclusivament digital. 
Tramesa de treballs per correu electrònic a premis@ceina.com

Primer Premi: 1.800 €, una llicència original Corel, guardó i una exposició 
monogràfica el 2020. 
Accèssit: una llicència original Corel i diploma acreditatiu. 
Lliurament: personalment, per correu certificat o per correu electrònic a 
premis@ceina.com

PRESENTACIÓ

Ens plau presentar-vos i invitar-vos a participar en la XXIV edició dels Premis 
Ciutat d’Igualada de creació artística, recerca i compromís social, convocats 
per l’Ajuntament d’Igualada, per mitjà del Departament de Promoció Cultural 

i el suport de les diferents entitats que participen en l’organització i el 
patrocini dels premis.  Treballar per la ciència, la cultura, la solidaritat i la 

creació exigeix un esforç i una constància que mereixen ser reconeguts. Amb 
aquesta intenció de reconeixement i divulgació, us presentem i volem fer 

vostra aquesta convocatòria.  

 P E R E  C A M P S  I  O V I E D O
R E G I D O R  D E  P R O M O C I Ó  C U LT U R A L  I  R E L A C I O N S  I N S T I T U C I O N A L S

06 INVESTIGACIÓINVESTIGACIÓ > JAUME CARESMAR

Tema: ciències humanes i socials i ciències naturals referents a Igualada i/o 
comarca de l’Anoia. Text en català, d’una extensió màxima de 50 DIN A4, a doble 
espai, tipografia Times New Roman a cos 12 h i una sola cara.  
Termini: 20 de setembre de 2019
Primer Premi: 1.800 €, guardó i la publicació al 19è volum de la “Miscel·lanea 
Aqualatensia”. 
Lliurament: personalment, per correu certificat o per correu electrònic a 
cultura@aj-igualada.net

07 POESIAPOESIA > JOAN LLACUNA

Text: en català i extensió de versos habitual d’un llibre de poesia, (entre 400 o 500 
versos aproximadament) a doble espai, una sola cara i una sola obra per autor. En 
format DIN A4 o pdf si es presenta per correu electrònic. Presentació: 5 exemplars 
(si es fa en format paper).
Primer premi: 2.000 € guardó, publicació del llibre a Viena Edicions, distribució i 
presentació de l’obra. 
Lliurament: personalment, per correu certificat o per correu electrònic a 
cultura@aj-igualada.net

08 RECERCARECERCA > JOAN MERCADER

Tema: ciències socials i humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història i la 
geografia referit a la ciutat d’Igualada i/o la seva comarca. 
Termini projecte investigació: 18 de setembre de 2020 (entre 5 i 10 pàgines)
Termini treball (només projecte premiat): 26 de novembre de 2021 (amb dret a 
pròrroga), text en català, d’una extensió entre 200 i 400 DIN A4, a doble espai, 
tipografia Times New Roman a cos 12 i una sola cara. 
Premi: 5.000 €, guardó i la publicació del llibre. 
Lliurament del projecte: personalment, 5 exemplars per correu certificat, o un per 
correu electrònic a cultura@aj-igualada.net

El fet de participar en qualsevol dels premis ciutat d’Igualada suposen 

el coneixement i l’acceptació íntegra de les  bases de cada premi que 

trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament d'Igualada.  

Bases completes en català i castellà a:  

www.igualada.cat
Igualada, abril de 2019

2 0 1 9
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