
 
 
 
A les 10:15 h. del dia 26 de Novembre de 2018 es reuneix, al despatx del professor Ignasi Juvells 
Prades, de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, el jurat del “V 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 52. 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 experiments físics. 
 
1r. PREMI: La ionització dels gasos.   Autora: Lucía Huichao Jiménez Sánchez 
2n. PREMI: Dualitat Ona-Partícula.   Autor: Sergi Castro Castillo 
ACCÈSSIT: Llum sense ombra.   Autora: Miriam García Rodríguez 
 
Per completar el calendari de la SCF pel 2019 s'han escollit les següents fotografies: 
 

Holografia d’un floc de neu.   Autora: Sara Serés Béjar 
Màxima tensió.   Autora: Berta Martínez Ciruela 
Per què les línies canvien de direcció?.   Autora: Ylenia Perez Paredes 
Per què exploten les bombolles de sabó?.   Autora: Ruth Garnatcha Cardó 
Alteracions òptiques.    Autor: Arnau Gran i Romero 
Un trèvol de quatre fulles mai mort ofegat.   Autor: Arnau Catllà Prat 
El mirall dels arbres.   Autora: Victoria Gabriela Flores Rodríguez 
Les lents que no veiem.   Autora: Clàudia Juliet Pont Martinez 
Descomponent la llum.   Autora: Karen Emannuele Noroes Coelho 
Desplaçament per Manresa by night.   Autor: Gil Grané Griera 
 

Les fotografies estan a la web de la SCF per a exercir el “vot popular”, el termini de la votació serà el 
15 de gener de 2019 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 
 


