
 
 
 

ACTA DEL II CONCURS FOTOGRÀFIC “GENERACIÓ SOLIDÀRIA” 
 

 
A Salt, essent les 19 h dia 19 de desembre de 2013, es reuneixen els membres del Jurat del II Concurs 
Fotogràfic “Generació Solidària”, organitzat per la Fundació Privada “Les Vetes”, en col·laboració 
amb l’Agrupació Fotogràfica de Salt i l’Ajuntament de Salt. 
 

El jurat està format pels següents membres: 
 

 David Quintana Castilla , Secretari de l’Agrupació Fotogràfica de Salt, amb DNI 43.455.773-X 

 Joan Manuel Bayo Rigau, artista saltenc contemporani, amb DNI 40.310.036-Y 

 David Cortals Pons, Secretari de la Fundació Privada “Les Vetes”, amb DNI 40.317.712-T 
 

Un cop comprovat que la participació dels membres del Jurat garanteix quòrum suficient, es declara 
vàlida la convocatòria. El jurat, un cop descartades les fotografies que no compleixen amb les 
condicions establertes a les Bases Reguladores del concurs, especialment la temàtica, procedeix a la 
selecció de les fotografies premiades. 
 

Del resultat de la deliberació s’atorguen els guardons següents: 
 

1r premi 
Fotografia guardonada: “L’avi Pallasso”.   
Autor: Miquel Planells Saurina, de Banyoles. DNI 77906365-Y 
 

2n premi 
Fotografia guardonada: “El caldo”. 
Autor: Joan Membrives Fernández, de Palafolls. DNI 43.676.210-S 
 

3r premi  
Fotografia guardonada: “A la flor de la vida”.   
Autor: Francesc Coll Boada, de Salt. DNI 40.359.936-L 
 

Finalment es declara desert el premi InstaVetes corresponent a fotografies realitzades amb 
dispositius mòbils i compartides a Instagram amb el hashtag #InstaVetes2013, per la considerar que 
les obres presentades no reuneixen les qualitats artístiques mínimes necessàries. 
 

S’acorda convocar els guardonats i convidar la resta de participants a l’acte de lliurament de premis, 
que tindrà lloc el 30 de desembre de 2013, a les vuit del vespre a la Casa de Cultura “Les Bernardes” 
de Salt. 
 

I per concloure la reunió, els membres del Jurat donen fe del desenvolupament de la sessió signant la 
present acta. 
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