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Acta de la sessió celebrada el 20 d’abril de 2016 pel jurat de selecció del concurs de fotografia "Instantànies de 
Cooperació", organitzat pel Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València. 
 
ASSISTENTS: 
 
Rosa Puchades Pla 
Vicerectora de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport de la UPV 
 
María de los Llanos Gómez Torres 
Tècnica del Centre de Cooperació al Desenvolupament UPV 
 
Álvaro Fernández-Baldor Martínez 
Tècnic del Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 
 
José María de Luelmo Jareño 
Professor de la Facultat de Belles Arts UPV 
 
EXCUSA ASSISTÈNCIA:  
 
Amparo Berenguer Wieden 
Professora de la Facultat de Belles Arts UPV 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
• Constitució del jurat de selecció 
• Estudi de les fotografies rebudes i proposta de resolució de la convocatòria 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 
València, a les 12.30 hores del dia 20 d’abril de 2016, complertes les circumstàncies de la convocatòria i presents els 
membres del jurat, aquest resta constituït per a l’estudi de les propostes rebudes per a l’adjudicació del premi per 
import brut de 200 €  a la millor fotografia en les modalitats del concurs: “projecte” i “realitat”. A aquest efecte els 
membres del jurat revisen cada fotografia rebuda tenint en compte els criteris de selecció de la convocatòria.  
 
A la convocatòria s’han presentat un total de 42 fotografies, 22 en la modalitat “projecte” i 20 en la modalitat “realitat”. 
 
A més, s’obri la votació a través de les xarxes socials del Centre de Cooperació al Desenvolupament  
(www.facebook.com/ccd.upv) per a la selecció de l’accèssit en cadascuna de les modalitats. Aquesta votació conclou el 
6 de maig de 2016 a las 12.00 AM. Les dues fotografies guanyadores dels accèssits són les que hagen obtingut el 
nombre major de vots a l’hora del tancament de les votacions. Els vots es compten per la quantitat de  “M’agrada” que 
obtinga cada fotografia. 
 
Finalment, el jurat, per unanimitat, atorga els premis següents: 
 
En la modalitat “Projecte”, primer premi per a “Aprendre ensenyant”, de Marta Maicas Pérez, amb NIF 
21.000.914M.  
 
En la modalitat “Realitat”, primer premi per a  “Jocs al Ksar”, de Laura Balaguer Garzón, amb NIF 07.260.461M.  
 
Sense cap afer més a tractar es tanca la sessió a en el lloc i data a dalt indicats. 
 
 
Rosa Puchades Pla                                                          María de los Llanos Gómez Torres   
 
 
 
Álvaro Fernández-Baldor Martínez     José María de Luelmo Jareño 
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