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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: Sara Rubio Calvo 

Fotografia de l’institut (plana dreta): Sara Rubio Calvo
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   Evan Tejada“Movement”. Mario Martínez



“Un mundo desconocido”  Miao Ye



    “Realidad Alternativa” Valeria Wellz “Is this the real life? Is this just fantasy?” Alba Ruiz



“Senderos y memorias”  Xenia Quixal



“El viaje de un camino hacia un destino”  Alia Poe

“Projeció sota 

El bloque”

Guillem Huertas



“Mirades amb veu d’experiència“ Sara Rubio“Eterna experiencia”  Milla Vàzquez 



“La ira de un tragicómico” Santiago Rodríguez“El cielo se a vuelto negro” Santiago Rodríguez



  “Everybody wants to rule the world”  Emma Molina “Ales desordenades” Taís Martínez



Jiahao Ye Jose Antonio Vázquez



    “Hablar sin palabras” Ademar MenaNoemí Reyes



“Mª Carmen Rodríguez Carrasco” “Tomas Pagador Iglesias”

Nora  Rodriguez Pagador





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 Vall d’Hebron

Docent: Ana Belen Pomar

Alumnes: 

Guillem  Huertas Montero

Taís  Martínez Mellado

Mario  Martínez Mestre

Ademar  Mena Martinez

Emma  Molina Ballester

Nora  Rodriguez Pagador

Santiago  Rodríguez del Moral

Noemi Elizabeth Reyes Castro

Xènia Quixal Pérez

Alia Poe Neira

Noa Pascual Solanilla

Sara Rubio Calvo

Alba Ruiz Sánchez

Evan Tejada Usua

Milla Vázquez Ferreira

José Antonio Vázquez Gallard

Claudia Valeria Wellz Ribera

Jiahao Ye

Miao Ye 



Xoc de llums. 
L’interior és fals.


