
A les 11:15 h. del dia 25 de Novembre de 2019 es reuneix, al despatx del professor Ignasi Juvells  
Prades, de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, el jurat del “VI 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 73. Els premis que fixen les bases són un 1r premi 
dotat amb 600 € (300 € per a l’alumne i 300 € per al centre), un 2n premi dotat amb 400€ (200 € per a 
l’alumne i 200 € per al centre) i un accèssit amb una dotació de 200 € (100 € per a l’alumne i 100 € per 
al 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 € per al centre).    

El criteri del jurat és conjugar els valors estètics i artístics, amb fenòmens físics.

1r PREMI: Il·lusió per inversió.   Autora: Carla Tibau Gomar
2n PREMI: DJ Iris.   Autor:   Daniel Britos Zea
ACCÈSSIT: Bombolles de sabó dins un Tetraedre.   Autora: Aina Sánchez Felices

Per a completar el calendari de la SCF pel 2020 s'han escollit les següents fotografies:

Mirall de vides.   Autores: Neus Valenzuela Gimeno i Lídia Valenzuela Gimeno
Difusió de Rayleigh a l'atmosfera    Autor: Ramon Aiguabella Catalan
Un somni immens.   Autora: Aina Trullàs i Vilà
Refracció en dos medis.   Autora: Mar Matas Cantos
Ombra aturant el moviment.    Autora: Carla Duran Castella
L’efecte Coanda.   Autor: Daniel Paton i Machio
Creant foc amb la llum.   Autora: Ruth Garnatcha Cardó
Fulla a l’aigua.   Autor: Bernat Plana Madeo
La pluja i les seves ones.   Autor: David Gornals Cuenca
L’atracció entre la Lluna i la Terra.   Autor: Ivan Barranco Serrano

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 2020 a les 12 hores del migdia.

Sense més punts a tractar s’aixeca la sessió a les 13:05 h.

Ignasi Juvells Prades Joan Garin Casanovas Joan Valls González     
President  Secretari  Vocal


