
 
 

Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació de Periodistes Parlamentaris presenten a 
CaixaForum Madrid una mostra que recull les imatges guardonades en els 
premis Imatge del Parlament que atorga l’entitat  

 

Escons 
 

• Testimonis privilegiats de moments que avui són actualitat però 

que en darrer terme constituiran part de la història, l’exposició 

Escons és un homenatge al treball dels informadors gràfics que 

duen a terme la seva tasca informativa al Parlament espanyol. Les 

18 fotografies que componen l’exposició, organitzada per l’Obra 

Social ”la Caixa” i l’Associació de Periodistes Parlamentaris, són 

una selecció de les millors imatges presentades al premi que 

aquesta associació atorga anualment des del 2007.  

 

• El Parlament espanyol fusiona dues circumstàncies molt 

importants que converteixen Escons en un treball de gran interès: 

d’una banda, es tracta d’un testimoni privilegiat de les 

intervencions públiques de més relleu de les persones que 

regeixen la política espanyola; de l’altra, l’acció té lloc en escenaris 

amb una gran força visual i que atorguen a les fotografies un fons 

extraordinàriament atractiu i, alhora, fàcilment recognoscible pel 

públic. 
 

 

 

Escons. Organització i producció: Obra 
Social ”la Caixa”, en col·laboració amb 
l’Associació de Periodistes Parlamentaris. 
Comissariat: Dani Duch i Benito Ordóñez. 
Dates: del 24 d’octubre al 4 de novembre de 
2012. Lloc: CaixaForum Madrid (Paseo del 
Prado, 36).  

 

 

 



Madrid, 24 d’octubre de 2012. La secretària del Congrés dels Diputats, 
Teresa Cunillera, el director executiu de "la Caixa" i director general adjunt de 
la Fundació, Jaume Giró; i el director de l'Associació de Periodistes 
Parlamentaris, Luis Izquierdo, han inaugurat la exposició Escons, una mostra 
fotogràfica amb algunes de les imatges seleccionades en els premis Imatge del 
Parlament que atorga l'entitat des de l'any 2007. També han assistit a l’acte, 
entre altres personalitats, els senadors del PNB Iñaki Anasagasti i Joseba 
Zubía, el secretari general de l'Associació de Periodistes Parlamentaris, Luis 
Carlos Ramírez, i una nodrida representació dels informadors gràfics autors de 
les imatges exposades. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent a les manifestacions artístiques més contemporànies, les dels segles 
XX i XXI. Mitjançant les exposicions sobre cinema i fotografia, l’Obra Social ”la 
Caixa” vol mostrar la influència de les imatges en la sensibilitat contemporània i 
destacar el paper dels creadors visuals en la nostra manera de veure el món. 
Ara, l’Obra Social ”la Caixa” presenta Escons, una exposició que mostra el 
treball d’alguns dels periodistes gràfics més destacats en la seva tasca de 
seguiment de l’activitat parlamentària al nostre país. 
 
L’exposició Escons neix després de la 
convocatòria de la sisena edició del 
premi Imatge del Parlament, que 
reconeix les millors fotografies fetes 
tant al Congrés dels Diputats com al 
Senat. Així, la mostra reuneix 18 de 
les millors instantànies corresponents 
a les sis edicions convocades fins 
avui, amb instants memorables 
protagonitzats per primeres figures 
de la política espanyola.  
 
Les imatges que componen l’exposició són obra dels fotògrafs següents: 
Eulogio Valdenebro, Eduardo Parra, Benito Ordóñez de Santiago, David Corral, 
Óscar del Pozo, Alberto Romero Roldán, Gustavo Cuevas, Alberto Di Lolli, Dani 
Duch, Borja Sánchez-Trillo, Andrés Ballesteros, Alberto Roldán, Francisco 
Camps, Agustín Catalán i Jon Barandica.  
 
L’objectiu de l’exposició és projectar públicament el treball gràfic que es duu a 
terme al Parlament més enllà del seu efímer pas per la publicació en diaris i 

Mal dia. Agustín Catalán, 2008 



revistes. D’aquesta manera, es ret homenatge al treball dels fotoperiodistes, 
testimonis privilegiats de la història parlamentària espanyola.  
 
Els comissaris d’Escons són Dani Duch i Benito Ordóñez, fotògrafs amb més 
de vint-i-cinc anys d’experiència en premsa, que duen a terme la seva tasca 
quotidiana als diaris La Vanguardia i La Voz de Galicia, respectivament. Tots 
dos pertanyen a l’Associació de Periodistes Parlamentaris, entitat sense ànim 
de lucre de agrupa periodistes que treballen dins l’àrea política dels principals 
mitjans de comunicació espanyols.  
 
Amb seu al Congrés dels Diputats, l’entitat promou diferents activitats de debat, 
formació i difusió del Parlament per enfortir les arrels democràtiques de la 
societat espanyola. Des del 2007 inclou entre el seu ventall d’activitats la 
celebració d’un concurs anual de fotografia amb el Parlament com a nexe 
temàtic.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escons 
 
Del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2012 
 

CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36 
28014 Madrid 

 

Horari: 

Cada dia, de 10 a 20 h 
 

Servei d’Informació. Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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