
 
 

Nota de premsa 
 
 

L’Obra Social ”la Caixa” convoca una nova edició del certamen adaptada 

a les noves tecnologies i formes de comunicació 

 
 

FotoPres ”la Caixa” es reinventa 
 

• Coincidint amb el 30è aniversari de la creació de FotoPres, l’Obra 

Social ”la Caixa” actualitza aquest certamen de referència 

internacional adaptant-lo a la nova realitat que viu el món de la 

fotografia. 

 

• Si en un primer moment ”la Caixa” va voler reconèixer la tasca dels 

fotògrafs de premsa i després l’entitat va ser pionera a introduir la 

mirada d’autor en el món de la fotografia documental, ara FotoPres 

"la Caixa" inicia una nova etapa d’acord amb les transformacions 

en el sector de la comunicació i les noves tecnologies 

 

• FotoPres "la Caixa" promourà la fotografia documental com a mitjà 

de sensibilització, reflexió i diàleg atorgant cinc ajuts de 10.000 

euros per a la producció de cinc treballs que explorin grans 

conflictes contemporanis des d’una perspectiva crítica i amb la 

implicació dels col·lectius que en són protagonistes. Finalment, els 

projectes formaran part d’una exposició itinerant. 

 

• Els seleccionats tindran l’assessorament d’un tutor, un 

professional del món de la imatge. En aquest sentit, l’Obra Social 

”la Caixa” ha signat un conveni amb l’agència internacional de 

fotografia Magnum Photos pel qual els tutors de FotoPres "la 

Caixa" seran tres dels seus fotògrafs. 

 

• En aquesta nova etapa i d’acord amb el moment en què vivim, el 

públic podrà seguir el desenvolupament del procés de creació i la 

relació entre el fotògraf i el seu tutor mitjançant el web 

http://fotopres.caixaforum.com/. 

 

• El termini de presentació de projectes s’ha obert aquesta setmana i 

es tancarà el 29 d’octubre. 



Barcelona, 5 d’octubre de 2012. L’Obra Social ”la Caixa” ha posat en marxa 

una nova edició del certamen de fotografia FotoPres ”la Caixa”. Aquesta 

setmana s’ha obert la Convocatòria d’Ajuts a la Producció de Projectes 

d’Imatge Documental de la que serà la 19a edició del certamen. 

 

Ara fa trenta anys, l’Obra Social ”la Caixa” va convocar el primer certamen 

FotoPres ”la Caixa”, que al llarg de la seva trajectòria ha esdevingut una 

referència internacional en el camp de la fotografia documental, amb tres-cents 

fotògrafs premiats i seixanta beques per a joves fotògrafs.  

 

Una de les característiques fonamentals de FotoPres ”la Caixa” és la capacitat 

de donar resposta als canvis socials i a les transformacions que es produeixen 

en el món de la comunicació. Sorgit com un reconeixement a la tasca dels 

fotògrafs de premsa, en un moment en què no estava prou reconeguda des del 

punt de vista cultural, més endavant FotoPres ”la Caixa” va esdevenir pioner en 

la introducció de la mirada d’autor en el món de la fotografia documental, 

considerada tradicionalment un gènere «objectiu». 

 

Avui, la fotografia documental ha ampliat considerablement la seva presència 

gràcies a les noves tecnologies, que han transformat la producció, la difusió i el 

consum de les imatges. No hi ha cap esdeveniment al món que no generi a 

l’instant milers de fotografies. Aquesta expansió comporta un canvi d’actitud 

dels fotògrafs i del públic. El 19è FotoPres ”la Caixa” s’inscriu en aquest nou 

escenari.  

 

El mateix esperit, un format per al segle XXI 

 

La 19a edició de FotoPres ”la Caixa” arrenca amb el mateix esperit de sempre: 

en sintonia amb les transformacions de la societat, obert al món i compromès 

en favor dels drets humans, la justícia i la dignitat de les persones. En 

definitiva, seguint la finalitat última de l’entitat que l’organitza: l’Obra Social ”la 

Caixa”. 

 

Però ho fa renovant-se i adaptant-se a les noves tecnologies i formes de 

comunicació pròpies del segle XXI.  

 

La convocatòria d’Ajuts a la Producció de Projectes d’Imatge Documental 

FotoPres ”la Caixa” s’adreça a professionals del sector de la imatge que siguin 

majors d’edat i espanyols o residents a Espanya. Se n’obriran dues 

convocatòries —l’una aquest any, l’altra al llarg de l’any 2013— i en cadascuna 

s’atorgaran cinc ajuts de 10.000 euros cadascun per a la producció de cinc 

treballs.  

 



L’objectiu és donar suport a propostes creatives que facin servir la imatge 

documental com a mitjà per explorar els grans conflictes contemporanis, en 

qualsevol lloc del món, des d’una perspectiva crítica i amb la implicació dels 

col·lectius que en són protagonistes. 

 

Per dur a terme els seus projectes, els seleccionats tindran l’assessorament i el 

suport d’un professional del món de la imatge, de prestigi internacional 

reconegut, que s’encarregarà de fer-ne el seguiment. El treball conjunt es durà 

terme a través d’unes trobades, al començament i al final del projecte, i del 

contacte en línia durant els sis mesos que durarà el projecte. En aquest sentit, 

l’Obra Social ”la Caixa” ha signat un conveni amb l’agència internacional de 

fotografia Magnum Photos pel qual els tutors de FotoPres "la Caixa" seran tres 

dels seus fotògrafs. 

 

A banda de l’ajut econòmic i la tutoria personalitzada, FotoPres "la Caixa" 

també permetrà als projectes guanyadors formar part d’una exposició itinerant 

del 19è FotoPres ”la Caixa”, que inclourà tots els projectes seleccionats en la 

primera i la segona convocatòries de l’edició. 

 

Seguint la idea de comunitat, fonamental en aquesta nova etapa de FotoPres 

”la Caixa”, s’ha apostat per la creació d’una plataforma digital on, per primera 

vegada, es podrà seguir tot el procés a través dels seus protagonistes. El públic 

podrà seguir el desenvolupament del treball, els processos de creació i la 

relació entre el fotògraf i el seu mentor, mitjançant el web del certamen: 

http://fotopres.caixaforum.com.  

 

El termini de presentació de projectes és obert fins al 29 d’octubre. Un jurat 

independent i internacional, format per professionals del sector de la 

comunicació, la imatge i la cultura, avaluarà els treballs presentats i decidirà 

quins són els seleccionats. Entre altres factors, es tindrà en compte que els 

projectes estiguin compromesos amb la realitat que documenten, que siguin 

capaços d’establir sinergies amb els col·lectius implicats o amb els 

protagonistes de les realitats documentades, i que apuntin cap a una redefinició 

del paper de la imatge documental, fins i tot integrant altres mitjans que puguin 

complementar el mitjà fotogràfic (vídeo, text, multimèdia, etc.). 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Josué Garcia: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  


