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Barcelona, desembre del 2019

Arran de l’exposició Oriol Maspons, la fotografia útil / 1949-1995 al Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, hem realitzat un projecte transversal de fotografia amb alumnes de 

3r i 4t d’ESO i alumnes de Batxillerat de nou Instituts de la ciutat de Barcelona: 

Poeta Maragall, Narcís Monturiol, Doctor Puigvert, Josep Comas i Solà, Lluís Domènech 

i Montaner, Martí Pous, Infanta Isabel d’Aragó, Vall d’Hebron, Consell de Cent, 

acompanyats de dues fotògrafes professionals, la Mon Casas i l’Eugènia Ortiz de   

CliCme. Amb la finalitat d’incentivar aquests adolescents en la seva recerca vital amb 

ulls de professionals de la fotografia, els alumnes han desenvolupat un treball fotogràfic 

sota la consigna de descriure el seu entorn, els seus interessos i les seves vivències, 

fent de ‘’documentalistes’’ dels seus entorns immediats i fent de la càmera una eina de 

recerca i observació, per acabar confeccionant -amb les fotografies seleccionades- una 

publicació impresa, reprenent el treball d’Oriol Maspons freqüentment lligat a la 

premsa gràfica o a les publicacions editorials.

El decurs del projecte ha estat organitzat per grups de treball que han abordat 

temàtiques diferenciades i relacionades amb l’entorn i realitats dels participants, 

centrant-se en temes com el barri, la gent, la història, els costums, la quotidianitat, 

aglutinat en tres àmbits de treball: una mirada social al barri, els espais públics i els 

espais privats. 

Treball col·laboratiu dels 23 alumnes de l’aula d’acollida de l’institut Doctor Puigvert.



“El sostre del cel”



“El reflex és teu, no meu”





“Tres dimensions: una blanca, una negra i una gris”





“El cel és blau i lliure”



“Una paret. Un ull caòtic.

 Els il·luminats et vigilen”







“Des d’amunt veig dos mons”





“Des d’una paret amb mesures fins a formes senzilles i atrevides”





Agraïm als i les mestres que han participat i donat suport des del primer moment al 

projecte. I a tots aquells i aquelles alumnes que s’han deixat anar amb la fotografia 

i han compartit amb nosaltres imatges i estones de les seves grans històries. 

      INS Doctor Puigvert

Docent: Annie Pugnau Saez

Alumnes:

kristel Cabrera
Ángelfavian Loayza Simpe
Brush Andrés Ramirez Santos, 
Daniela Hernández
Angel Asryan 
Yimiwaldemar Chavarria, 
Isaac Donaldozuniga
Samuel de Jesús Agamez Díaz
Anisha kanwal
Jair Godoy Hernández
Diego Gutierrez Bances, 
Valeria Ferrera
Cristopher Morales
Beqa Mdinaradze

Daniela Rivera, Lima
Arsen Gabrielyan
Bisma Batool
Astrid Carolina Herrera Portillo
Mark Burda
Rabia Mushtaq

Said Eduardo Barrientos Montoya
Jean Pierre Monge Franco
Pedro Martínez



Xoc de llums. 
L’interior és fals.


