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Termini: 30 de setembre de 2020



El Premi d'honor 
Ciutat d’Igualada 
és el premi que 
l’Ajuntament 
d’Igualada ofereix a 
una persona, de 
qualsevol dels àmbits 
culturals, com el 
pensament, la vessant 
social, intel·lectual o 
educativa. Un premi 
que vol servir de 
reconeixement a la 
trajectòria personal i 
a tota una vida de 
dedicació, d’aquelles 
persones fortament 
vinculades al batec 
cultural de la ciutat 
d’Igualada.

1a. El termini de presentació de 
candidatures finalitza el 30 de setembre 
de 2020.

2a. El Jurat encarregat d’escollir la 
persona mereixedora de la concessió del 
guardó estarà format per l’alcalde de la 
ciutat d’Igualada, amb vot de qualitat; 
regidor/a responsable d’ Ensenyaments 
Artístics; regidor/a de Promoció Cultural; 
Mireia Claret, presidenta de l’Ateneu 
Igualadí; Xavier Barberà Bota, president 
del CECI; Ramon Mascaró, president de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada; Xavier 
Dàvila, periodista de Ràdio Igualada; 
Glòria Escala, directora del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, 
Montserrat Lobato, directora de la 
Biblioteca Central, i Josep Rabell, director 
del Servei de Cultura, amb veu i vot, que 
actuarà de secretari. El veredicte del 
Jurat serà inapel·lable. El premi d’honor 
és únic i només es podrà obtenir una sola 
vegada.

3a. Les diferents entitats de la ciutat 
podran fer arribar les seves 
candidatures, aportant les dades 
personals del candidat, així com un 
dossier justificatiu on s’indiquin els 
mèrits, el currículum i la trajectòria vital i 
professional de la persona candidata. Les 
propostes seran valorades pel Jurat 
esmentat anteriorment. 

4a. L’enviament de candidatures es pot 
fer per correu electrònic, en format pdf, a 
l’adreça cultura@aj-igualada.net. Les 
candidatures que es presentin  en format 
paper, caldrà lliurar-les al Departament 
de Promoció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada (plaça de Sant Miquel, 12, 2n, 
08700 Igualada), per correu certificat o 
personalment, de dilluns a divendres de 8 
a 15 hores. S'ha de fer constar a l’exterior 
del sobre Premi d’Honor Ciutat 
d’Igualada.

5a. La lectura del veredicte 
i el lliurament del guardó 
tindrà lloc el 22 de 
novembre de 2020, en el 
transcurs de l'acte de 
lliurament dels Premis 
Ciutat d’Igualada. 

6a. El mantenidor del premi 
és Josep Rabell i Padró, 
director del Servei de 
Cultura. Per a qualsevol 
qüestió sobre les bases 
dels Premis Ciutat 
d’Igualada, podeu  demanar 
informació al Departament 
de Promoció Cultural, tel. 
93 803 19 50, a la pàgina 
web www.igualada.cat o al 
correu electrònic 
cultura@aj-igualada.net

Igualada, maig de 2020

Bases disponibles  
en lengua  castellana
en la página web: 
www. igualada.cat
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