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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. 

Fotografia de la coberta/contracoberta: Kai González

Fotografia de l’institut (plana dreta): Mon Casas



 “A través dels meus ulls”: Judith Baeza Lerna

“El tema a explicar amb imatge serien les meves millors amigues, el cercle més proper a 

mi, poder mostrar a través d’una càmera com són elles”.



“Un carrer de l’Hospitalet”: Yue Xi

“Cada carrer té la seva diferència, per explicar un carrer de l’Hospitalet he fotografiat un 
a prop de casa meva, han fet un bon treball de disposició i de neteja, que aporta un bon 
ambient de vida...”



“Feeling emotional”: Laia Gálvez i Miró

““Feeling emotional” reflecteix les emocions de persones del 

meu voltant. Les emocions i les expressions facials i corporals 

sempre han estat presents a la meva vida, doncs faig teatre i

el teatre ha estat el punt d’inici de les fotografies.”



“Amistat i confiança”: Alessa Rodríguez Rosa

“Amb aquestes fotografies vull mostrar una mica com és la nostra amistat i ensenyar la 

confiança amb que vaig fer-les...”



”Dos barris”: Yuqi Li

“Sempre hi ha alguns paisatges meravellosos que no puc evitar fotografiar amb la càmera 
per recordar-los. Quan estic en dos barris diferents observo les seves diferències...”



“Inside out”: Joana González Tomas

““Inside out” representa les emocions d’una amiga meva molt propera, ha estat un viatge 

diari de fotografies, en el qual volia representar els sentiments que ella tenia d’endins cap 

a fora. I d’aquí ve el títol.”



“No compris, adopta amor”: Àngels Ribe Guiu

“Sumiso y bondadoso,

dócil y audaz,

compañero único

de los que amen amar”.



“Lo mejor de mis noches”: Valeria López González.

“Mis fotos son de mi mejor amiga, posando en el parque de noche. There’s not a thing I 

would change ‘cause you’re amazing: Just the way you are.”



“

“St. Vicenç de França”: Marianna Flórez Paredes

“Observar a la gent que veig al tren em sembla el 

més interessant del meu dia a dia. Penso en les 

seves vides, en les seves experiències, els seus 

amics, familiars, què han fet o què faran, amb les 

fotos vull transmetre aquest pensament.”



“Beauté diverse” : Jennifer Segura Bravo

“És un projecte que pretén reflectir com la bellesa no sempre segueix els estàndars 

socials on la diferent és les el que fa a cada dona única i inolvidable. A woman sure of 

herself is all a goddess...”



Des del terrat”: Núria Vidal



“Best of me”: Kimberly Doyana Hurtado Preciado

“Son las mejores personas de mi alrededor, en las fotos intento destacar lo mejor de ellas”.



“Obrim la porta?”: Paula Juárez

“Una porta té molts significats al llarg del temps, tot depèn de la forma, el color, el 

material... Els colors d’una porta són bastant importants. També els significats canvien 

segons el lloc de procedència.

Si una porta està oberta, són noves oportunitats i si està tancada, obstacles que pots 

superar. Mai se sap com i què hi ha darrere d’una porta, però i si l’obrim?”



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 amb les seves grans històries. 

       INS Infanta Isabel d’Aragó
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