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Reconèixer el talent

Com cada any al mes d’abril, arriba la convocatòria dels Premis Ciutat d’Igualada de creació 
artística, recerca i compromís social, convocats per l’Ajuntament d’Igualada, per mitjà de l’Institut 
Municipal de Cultura i el suport de les diferents entitats que participen en l’organització dels 
premis. 

Vull agrair especialment l’aposta de l’empresa CEINA i la Fundació Sant Crist d’Igualada amb el 
patrocini econòmic del premi d’Art Digital Jaume Graells i Compromís Social Mossèn Còdol 
respectivament. Vull reconèixer també, el suport de temps i dedicació de la resta d’entitats i 
membres del jurat implicats en el manteniment dels premis Ciutat d’Igualada, com l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, l’Ateneu Igualadí, disseny=igualada, i el Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, que amb la seva passió i impuls, fan possible aquesta convocatòria, juntament amb els 
diferents equipaments municipals com l’Escola d’Art i l’Escola de Música. 

Els premis Ciutat d’Igualada volen esdevenir un estímul a la creació de casa nostra, però també en 
molts casos, un repte a nivell nacional. Un instrument que permet una sortida a la creativitat i al 
reconeixement simultàniament, perquè la producció cultural i social no s’aturi.   

     Josep Miserachs i Nadal
     Primer Tinent d'Alcalde i regidor de Promoció Cultural
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Departament de Cultura ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

CONSERVATORI DE GRAU MITJÀ
Mestre Joan Just i Bertran
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art digital / Jaume Graells  

Categories: a) imatges dinàmiques b) imatges estàtiques

Primer premi: 1.800 €, una llicència original Corel, guardó i una exposició monogràfica el 

2015. 

Accèssit: una llicència original Corel i diploma acreditatiu

Lliurament per correu electrònic a premis@ceina.com

composició musical / Paquita Madriguera 

Durada: entre 5 i 10 minuts

Formació: conjunt instrumental lliure, sense solista. Les obres s'acompanyaran d'una 

proposta didàctica que presenti i orienti el treball que s'hi pot realitzar com a material 

docent.

Presentació: per triplicat en paper (només la partitura general) i una versió en CD, en 

format finale o equivalent i PDF, incloent les particel·les.

Primer premi: 1.350 €, guardó, estrena i edició de l'obra.

compromís social i cívic / Mossèn Còdol  

Candidats: Entitats 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.

Primer premi: 2.000 € 

Lliurament per correu electrònic: imc@aj-igualada.net 

disseny / Gaspar Camps   

Per l’edició 2015, poden optar al premi totes aquelles obres de disseny en moda, joieria i 

complements  produïts a Igualada, per creadors individuals o col·lectius acabats i fets 

públics, del 27 de setembre de 2014, al 30 de setembre de 2015. 

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

Primer premi: 1.350 € i una exposició monogràfica el 2015.

Lliurament per correu electrònic: imc@aj-igualada.net

fotografia / Procopi Llucià 

Col·lecció de 4 fotografies,  en blanc i negre o en color. Muntades a 30x40 cm.

Tema: Igualada de nit.

Aquest certamen és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia

Premi: 1.350 €, guardó, publicació de l’obra i una exposició monogràfica el 2016. 

Lliurament: personalment i per correu certificat

investigació / Jaume Caresmar  

Tema: ciències humanes, socials i geografia 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: 4 de setembre de 2015

Primer Premi: 1.800 €, guardó i la publicació al 17è volum de la Miscellanea Aqualatensia. 

poesia / 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 (en format paper).

Primer premi: 1.350 € en concepte de drets d'autor, guardó, publicació del llibre a Viena 

Edicions, distribució i presentació de l'obra.

Lliurament per correu electrònic del pdf: imc@aj-igualada.net

recerca / Dr. 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 el seu entorn. 

Termini projecte investigació: 9 de setembre de 2016 (entre 5 i 10 pàgines)

Termini treball (només guanyador): 30 de novembre de 2017

Treball: Text en català, d’una extensió entre 200 i 400 DIN A4, a doble espai, tipografia 

Times New Roman a cos 12 h i una sola cara.  

Primer premi: 5.000 €, guardó i la publicació del llibre a Publicacions de l'Abadia de 

Montserrat. 

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

  

INFORMACIÓ BÀSICA

Els Premis Ciutat d’Igualada de creació artística, recerca i compromís social, els convoca 
l’Ajuntament d’Igualada, per mitjà de l’Institut Municipal de Cultura i el suport d’entitats que 
participen en l’organització dels premis.

Termini general: 30 de setembre de 2015
Els treballs poden lliurar-se a l’Institut Municipal de Cultura, a la plaça de Sant Miquel, 12, 2n pis 
08700 Igualada, per correu certificat o personalment, de dilluns a divendres de 8 a 15 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.

Veredicte i lliurament dels premis: 22 de novembre de 2015

BASES COMPLETES A: www.igualada.cat, a bé podeu demanar-les per correu imc@aj-igualada.net 
o al tel. 938 031 950 (extensió 505).
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