
 
 
 
A les 10:05 h. del dia 14 de Desembre de 2017 es reuneix al despatx del professor Ignasi Juvells 
Prades, a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, el jurat del “IV Concurs d'Imatges de 
Física” convocat per la Societat Catalana de Física. 
Els membres de la Junta que formen el jurat són: 
 
Ignasi Juvells Prades (President) 
Joan Garin Casanovas (Secretari) 
Joan Valls González (Vocal) 
 
El nombre de fotografies presentades ha estat de 51, però tant sols 37 compleixen les bases del 
concurs. Els premis que fixen les bases són un 1r premi dotat amb 600 € (300 € per a l’alumne i 300 
€ pel centre), un 2n premi dotat amb 400€ (200 € per a l’alumne i 200 € pel centre) i un accèssit amb 
una dotació de 200 € (100 € per a l’alumne i 100 € pel centre), tanmateix hi ha un premi popular (per 
votació popular al web de la SCF) dotat amb 300 € (150 € per a l’alumne i 150 € pel centre).  
 
El criteri del jurat és conjugar els valors estètics i artístics, amb els experiments físics. 
 
1r. PREMI: Il·luminant amb UV. Autor: Arnau Gran i Romero 
2n. PREMI: És capaç d’acolorir, ampliar coses i fer que la ciutat es vegi a l’inrevés  

Autor: Xufeng Weng  
ACCÈSSIT: Acció-reacció: Un globus i aire enfarinat. Autora: Elisabeth Llanos Pla 
 
Per completar el calendari de la SCF pel 2018 s'han escollit les següents fotografies: 
 

Un globus d’aigua. Autora: Martina Rosell Schiess 
Les pèrdues que es menjaran un planeta. Autor: Èric Vidal Marcos  
Bombolla de coneixement. Autor: David Romero Sánchez  
Propagacions en el llac. Autora: Andrea Evrard Comas  
Des d’on es miri. Autor: Carlos Martínez Martínez  
Espurnes en moviment. Autora: Eva Solà Blanes  
Imatges invertides. Autora: Marta Edo Esteve  
Buscant sempre no perdre l’orientació: Autor: Frederick BruceOld  
Gravetat zero. Autor: Alexander Israel Wilson  
Hivern en un racó de Toulouse. Autora: Dúnia Ballesté Monserrat 
 

Les fotografies estan a la web de la SCF per a exercir el “vot popular”, el termini de la votació serà el 
31 de gener de 2018 a les 12 hores del migdia. 
 
Sense més punts a tractar s’aixeca la sessió a les 12:05 h. 
 
Ignasi Juvells Prades Joan Garin Casanovas Joan Valls González  
President  Secretari  Vocal 



 
 
 

ANNEX A L’ACTA. 
 

El resultat de la votació popular finalitzat el 31 de gener de 2018 ha donat com a 
guanyadora la fotografia “Des d’on es miri” de Carlos Martínez Martínez. 
 
Ignasi Juvells Prades Joan Garin Casanovas Joan Valls González  
President  Secretari  Vocal 

 
 
 


