ACTA DEL JURAT DEL PREMI
«PATRIMONI DE GAVÀ A VISTA DE DROM»

Reunits a la seu de l’Associació Veïnal del Barri del Centre els representants de les
entitats convocants dels premis «Patrimoni de Gavà a vista de dron», fan constar
l’agraïment als autors dels vídeo-clips presentats.
Els jurats han estat


Benet Solina, tècnic del Centre d’Història de Gavà i membre de l’Agrupació
Fotogràfica de Gavà.



Miquel Roselló, president del Col·lectiu La Mata de Jonc i tècnic al departament
de disseny de l’empresa Roca.



Josep Campmany, president del Centre d’Estudis de Gavà i estudiós local.

Seguidament, es procedeix a llegir el veredicte dels tres membres del jurat.
Els tres jurats remarquen la qualitat de tots els vídeo-clip presentats, i la dificultat
que han tingut en seleccionar-ne el millor.
En tot cas, els jurats feliciten tots els autors pel nivell i l'originalitat dels vídeos, i
proposen complementar el premi únic de 300 € amb dos accèssits de 100 €
cadascun.
Les puntuacions atorgades pels jurats són les següents:
Alejandro Villarejo:
Els tres elements patrimonials que es presenten tenen la categoria de Béns
Culturals d’Interès Nacional, per tant en l’aspecte patrimonial obté la puntuació
màxima. Es valora també l’originalitat, tot i que hi ha alguns errors de context. Pel
que fa a la qualitat del muntatge, s’abusa dels continus i ràpids moviments de
càmera. Així mateix, el fet de posar els comentaris sobreposats a la imatge dificulta
l’observació atenta dels béns culturals reproduïts.


Elements patrimonials: 6



Originalitat: 1



Qualitat: 0.5



Context: 0.5
Puntuació total, 8 punts

Sergi Barnés:
És el vídeo-clip que presenta més elements patrimonials, tres d’interès nacional i
nou d’interès local. En l’aspecte patrimonial també obté la puntuació màxima. Es
valora també l’originalitat, i el caire artístic d’alguns dels plans. Pel que fa a la
qualitat del muntatge, es destaca la suau transició entre plans i l’atenció al paisatge.
Així mateix, el fet de fer els comentaris amb la veu, permet gaudir de l’observació
atenta dels béns culturals reproduïts.


Elements patrimonials: 6



Originalitat: 1



Qualitat: 1.5



Context: 1
Puntuació total, 9.5 punts

David Torrejón:
El vídeo-clip se centra bàsicament en el paisatge, tot i que també recull un parell de
béns d’interès nacional i dos més d’interès local. En l’aspecte patrimonial obté la
puntuació màxima. Es valora també l’originalitat, i el caire artístic d’alguns dels
plans. Pel que fa a la qualitat del muntatge, en alguns casos s’abusa del moviment
invers, fins al punt que en un dels plans hi ha una reflexió especular del bé filmat.
Pel que fa al context, manquen les explicacions que indiquin quins elements s’estan
veient.


Elements patrimonials: 6



Originalitat: 1



Qualitat: 0.5



Context: 0
Puntuació total, 7.5 punts

El veredicte del jurat és el següent:
 Premi de 300 €, per a Sergi Barnés
 Dos accèssits de 100 €, per a Alejandro Villarejo i David Torrejón

Gavà, 9 d’abril de 2018

