
FITXA PREMI
DISSENY

> GASPAR CAMPS
2 0 2 0

L’Ajuntament d'Igualada, amb la col·laboració de l’entitat disseny=Igualada, i l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, convoca el Premi de Disseny Gaspar Camps, amb l'objectiu de reconèixer treballs de 
creació, d’innovació, i de qualitat produïts a Igualada, ja sigui per estudis, creadors individuals o 
col·lectius. L'import del premi correspondrà a l'autor o autors que han realitzat l'obra premiada. El 
premi 2020 està dedicat a obres de disseny industrial i interiorisme acabades i fetes públiques del 
30 de setembre de 2017 fins al 30 de setembre de 2020,  produïdes a Igualada o comarca de 
l’Anoia, per creadors individuals o col·lectius.

CATALÀ

Dades de l'estudi o del 
dissenyador/a   
Nom estudi    
Nom contacte    
Cognoms contacte    
Adreça    
Codi pos tal   
Ciutat    
Telèfon    
Mòbil   
E -mail  
Pàgina web   
 

Treball   
Nom obra    
Autor/s (Cognoms, Nom)    
Encàrrec    
Descripció (màx.800 caràcters  
amb espai)    
Treball   
Nom obra    
Autor/s (Cognoms, Nom)    
Encàrrec   
Descripció (màx.800 caràcters  
amb espai)    
 



Ens podeu facilitar informació de tants treballs com considereu oportuns, sempre que s'ajustin a 
les bases dels Premis. La informació ha d’anar acompanyada d'una imatge en format JPG i de 
mida no superior a 500 KB. Els noms dels fitxers han d’incorporar el nom de l’obra.  
 
La data màxima de recepció de documentació és el 30 de setembre de 2020.
 
Si us plau, podeu retornar-nos aquesta fitxa omplerta i la informació adjunta per correu electrònic 
a la següent adreça: cultura@aj-igualada.net i indicar a “Assumpte” Premis Ciutat d’Igualada – 
DISSENY 

Les obres en suport físic -si és el cas, es podran presentar juntament amb les dades del formulari, 
fins al dia 30 de setembre de 2020 al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, carrer Dr. 
Joan Mercader, s/n, (tel. 93 804 67 52) 08700 Igualada, matins: de dimarts a dissabte d 10 a 14 h.

Amb el suport:       

      

Treball   
Nom obra    
Autor/s (Cognoms, Nom)    
Encàrrec    
Descripció (màx.800 caràcters  
amb espai)    
Treball   
Nom obra    
Autor/s (Cognoms, Nom)    
Encàrrec   
Descripció (màx.800 caràcters  
amb espai)    
 


