
 

 
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PRONUNCIAMENT DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
‘L’ARQUITECTURA I LA LLUM’, ORGANITZAT PER AxA I LA COOPERATIVA 
D’ARQUITECTES JORDI CAPELL 
 
 
A Barcelona, dilluns 9 d’abril de 2018, a la seu de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Ca-
pell, situada al carrer Arcs, 2 baixos, es reuneix el jurat del Concurs de Fotografia 
‘L’ARQUITECTURA I LA LLUM’, organitzat aprofitant la celebració del Festival Llum Bar-
celona, en motiu de les festes de Santa Eulàlia, on s’il·lumina la ciutat transformant els 
seus espais a través de la llum.  
Es presenten tots els membres del Jurat: 
 
_ Sr. Joan Gaspar, dissenyador industrial 

_Sra. Carla Maideu, arquitecta i membre de la junta d’AxA 

_Sr. Juan Rodriguez, fotògraf 

_Sr. Jon Tugores, arquitecte  

 
 
Després de l’anàlisi de les fotos presentades i la posterior deliberació, el Jurat, per una-
nimitat, i conforme a les bases del concurs, pren el següent acord: 
 
 
Concedeix el Premi del Concurs de Fotografia ‘L’ARQUITECTURA I LA LLUM’ a la foto 
presentada sota el títol ‘Un Joc Per A La Llum’, valorant especialment el treball per en-
caixar un instant concret, l’espontaneïtat del moment, on els protagonistes juguen da-
vant el teló de la llum i l’arquitectura, essent la més representativa amb la temàtica 
proposada al concurs. L’autor de la fotografia és Pablo Yrarraázaval. 
 
 
 

 
 



 
El jurat, fora del premi estrictament estipulat a les bases del concurs, estima fer dues 
mencions honorífiques ex-aequo: 
 
_Concedeix una primera menció a la fotografia presentada sota el títol ‘Sant Lluís’, valo-
rant el treball tècnic per aconseguir representar tots els matisos i colors de la llum, amb 
el caràcter màgic d’una posta de sol, sobre les façanes. La autora d’aquesta fotografia 
és Raquel Maideu. 
 
_Concedeix una segona menció a la fotografia presentada sota el títol ‘Poesia atempo-
ral’, treball que destaca pel domini de la tècnica en situació de contrallum, definint to-
tes les textures d’aquest interior tant solemne. L’autor d’aquesta fotografia és Samuel 
Laguarta. 
 
L’acta de pronunciament del jurat del concurs està signada per tots els seus membres: 
 
  
Sr. Joan Gaspar       

Sra. Carla Maideu 

Sr. Juan Rodriguez       

Sr. Jon Tugores 

 
 
 
Pròximament s’anunciarà l’acte d’entrega del premi i inauguració de l’exposició de les 
obres presentades.  
AxA es compromet a fer àmplia difusió del concurs i dels seus resultats. 

 


