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Valoració del projecte Fotomemòries
Realitzat amb l’AFA Vallès Occidental a San Cugat del Vallès al 2019 a càrrec de Eugènia Ortiz 

Antoranz del col·lectiu CliCme.

Projecte: Fotomemòries treballa amb la voluntat d’ajudar i estimular a gent amb Alzheimer per 
mitjà de la fotografia,  amb l’objectiu principal d’oferir una millora de la qualitat de vida d’aquestes 
persones.
Totes les instantànies que pren o guarda una persona són també un tipus d’autoretrat, una mena 
de mirall amb memòria que reflecteix aquells moments i persones que eren prou especials per 
congelar-se per sempre. En conjunt, aquestes fotos fan visible les històries en curs de la vida 
d’aquesta persona, que serveixen de petjades visuals d’on han estat (tant emocionalment com 
físicament). Fins i tot les reaccions de les persones a postals, imatges de revistes, imatges en línia 
o instantànies fetes per altres persones poden proporcionar pistes il·luminadores sobre la seva 
pròpia vida interior i els seus secrets.

Durada Projecte: Desenvolupat al llarg de15 sessions, de febrer a juny del 2019. 

Col·lectiu amb qui hem treballat: Persones amb Alzheimer de l’AFA Vallès occidental. 

Lloc on s’ha desenvolupat: Aula del Museu del Monestir de Sant Cugat.

Entitat subvencionadora: Subvencionat per Museus de Sant Cugat, Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, AFA VO.

Perfil dels i les participants: En el projecte han participat, 11 persones; 5 dones i 6 homes, d’entre 
70 i 89 anys. Que pateixen diferents graus d’Alzheimer en fases lleus i moderades de la malaltia. 
5 d’aquestes persones han viscut a Sant Cugat tota la vida, les altres són persones que han vingut 
a Sant Cugat a viure amb les filles o fills.
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Objectius assolits: Constatem de nou com ser partícips del projecte els ha donat molta satisfac-
ció, es mostren molt engrescades i engrescats, hi veuen en aquest projecte una eina de treball 
i entrenament amb la memòria, amb la qual podran seguir treballant o, si mes no aplicant certs 
exercicis de forma autònoma. Apropar-los a les imatges amb deteniment els fa reconèixer les 
fotografies com a font de records, sorgeixen històries molt interessants d’una sola imatge. Hem 
recordat a partir de les fotografies, fomentant la comunicació i la conversa entre els participants, 
preservant i reforçant la identitat personal, enfocant-nos en elements i aspectes positius dels re-
cords autobiogràfics.

Tant les famílies com els participants han respost molt bé en la col·laboració amb el projecte a l’ho-
ra de dur el material necessari per a treballar, com són; les fotografies dels seus àlbums familiars  
i una mica d’història de vida, que els demanàvem a l’inici del projecte.

Les treballadores socials han tingut un paper fonamental en el projecte, ja que elles coneixen molt 
bé als i les participants i les seves característiques i han sigut de gran ajut per a poder desenvo-
lupar-lo durant aquests mesos.

Metodologia
Aquest any donat el perfil dels participants hem optat a treballar amb tot el grup sencer on es 
barregen els diferents estats de la malaltia, pensem que aquest any ha funcionat molt bé doncs 
entre uns i altres s’han ajudat molt i estimulat en tot moment, és un grup molt cohesionat i que ha 
funcionat molt bé. Les quatre últimes sessions hem treballat de forma individualitzada per tal de 
donar-los un espai més personalitzat a cadascun dels participants del projecte.

La metodologia en aquest projecte segueix tres nivells diferents de treball sempre amb la
fotografia com a fil conductor.
1- Presentació: Qui som
2- Visionat d’imatges icòniques del passat acompanyat de tertúlies obertes. Teràpia de
Reminiscència. Memòria col·lectiva
3- La imatge que parla. Memòria individual o subjectiva
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La majoria de la gent pren i guarda fotografies sense pensar molt en els motius pels quals ho fan. 
Tot i això, aquests enregistraments permanents de moments (de manera que es puguin mantenir 
per sempre) poden servir de ponts naturals per accedir, explorar i comunicar-se sobre sentiments 
i records que incrustats inconscientment en el moment en què es va prémer l’obturador - juntament 
amb totes les qüestions profundament enterrades o oblidades que es posen de manifest. Durant 
les sessions les fotos dels participants poden servir com a construccions personals simbòliques 
tangibles i com a objectes de transició metafòrics que ofereixen silenciosament una idea interior 
de manera que les paraules només no puguin representar o deconstruir plenament.

Sota guia els participants exploren el que les seves pròpies fotografies i àlbums familiars són 
emocionalment, a més del que mostren visualment. Aquesta informació està latent a totes les fo-
tografies, però quan es pot utilitzar per enfocar i precipitar el diàleg, normalment es produirà una 
connexió més directa i menys censurada amb l’inconscient.

Galeria d’imatges de les sessions:

Sessió de treball amb fotografies capturades a partir de ‘‘google street view’’ dels seus llocs de 
procedència, pobles, ciutats, carrers, espais de memòria...
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Sessió de treball a partir d’imatges d’objectes que triaran segons el seu record o relació en el 
passat amb aquell objecte representat.
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Sessió sobre els oficis oblidats, 
alguns eren els seus oficis o 
els dels pares, mares o avis, 
àvies... Expliquen amb gran 
precisió de què es tractaven i 
com els recorden.
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Observem les 
seves fotogra-
fies, guarda-
des en capses, 
en àlbums o a 
les carteres i 
en parlem.
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Ajudar les persones a veure’s dins dels seus contextos personals d’història personal els ajuda 
a comprendre la seva situació actual: els sentiments i els seus sentiments, i potser reconeixen 
d’on provenen algunes de les seves expectatives i judicis. Per tant, fer preguntes: basades en els 
continguts fotogràfics dels àlbums dels participants, poden il·luminar el seu mapa personal de la 
realitat i la seva relació, ja que les fotos representen una emoció no verbal.

Els àlbums són una prova de la mateixa existència de la gent; fàcilment sobreviuen a les vides 
humanes dins de les pàgines i, per tant, els àlbums de la gent expliquen al món que aquesta per-
sona va viure i la seva vida tenia valor. D’aquesta manera, l’ús d’aquestes fotografies per ajudar el 
procés de revisió i reminiscència de la vida pot ajudar a la gent a reorientar la seva perspectiva: 
fora del moment immediat de la crisi i observar els ritmes i les posicions habituals. Els àlbums 
permeten a les persones revisar les seves experiències i els seus èxits, les seves connexions i 
relacions amb els altres, i trobar sentits en la seva vida.

Agrair-vos de nou la confiança dipositada en el projecte.


