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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL JURAT DEL XL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
"FIRA SETEMBRE 2022”, EL 10 DE SETEMBRE DE 2022.

President d'Honor.- MIQUEL ALVENTOSA PAZ

Jurat.- JOSE CALATAYUD MORALES
ISMAEL NADAL MÍNGUEZ
FRANCISCO FRANCES SANCHEZ

Secretari.- JOSE VICENTE MICO RODA

En Canals, essent les denou hores del dia onze de setembre de dos mil vint-i-ú, 
i a Ca Don Jose, es reuneixen els senyors relacionats abans, que formen el Jurat, aixi 
com el President d'Honor del mateix, Regidor de Cultura de TAjuntament de Canals, a 
l'objecte de fallar el XL Concurs de Fotografia "Fira de Setembre 2022" organitzat per 
l'Associació Fotogràfica Canalina d'Aficionats i amb el patrocini de l'Area de Cultura de 
l'Ajuntament de Canals.

Llegides que han segut pels membres del Jurat les Bases del concurs als efectes 
del seu coneixement, el Secretari dona compte del nombre total d'obres presentades, i 
que fan ei total de 64 corresponents a 13 autors.

Tot seguit, es procedeix per part del Jurat a la selecció de les obres, i després 
d'amplia deliberació i per unanimitat s'otorguen el següents premis:

PRIMER PREMI, dotat amb 110 € a per l'obra "Dorados recuerdos" de MIGUEL ANGEL
IBANEZ OSUNA

SEGON PREMI, dotat amb 100 € a per l'obra "El pa beneit" de JOSE EMILIO SANCHO
LLOBELL

TERCER PREMI, dotat amb 90 € a per l'obra "Pujant o baixant" de PABLO LLACER 
MICÓ

QUART PREMI, dotat amb 70 € a per l'obra "Apaga'm si pots" de JOSE VICENTE MICÓ 
RODA
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Amb tot açó, p 
quinze minuts, d 
de conformita

s dona per finalitzat aquest acte, essent les vint hores i 
I Secretari dona fe i certifica en aquesta acta en senyal
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EL PRESIDENT D’HONOR EL SECRETARI
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