
 
 

Nota de premsa 
 
 

L’entitat atorga cinc ajudes de 10.000 euros per a la producció de treballs 

que exploren grans conflictes contemporanis des d’una perspectiva 

crítica i que formaran part d’una exposició itinerant 

 

L’Obra Social ”la Caixa” selecciona cinc 
projectes per a la 19a edició del 
certamen de fotografia FotoPres 

 

• FotoPres ”la Caixa” promou la fotografia documental com a mitjà 

de sensibilització, reflexió i diàleg, i atorga cinc ajudes anuals de 

10.000 euros cadascuna per a la producció de cinc treballs que 

explorin grans conflictes contemporanis des d’una perspectiva 

crítica i amb la implicació dels col·lectius protagonistes. Després, 

els projectes formaran part d’una exposició itinerant. 

 

• De les gairebé cinc-centes propostes presentades, un jurat 

internacional ha escollit l’alacantí Sebastian Liste pel projecte 

«Pacificant la ciutat meravellosa»; el madrileny Gerardo Custance 

pel projecte «La dernière carte»; el col·lectiu sevillà El Cíclope 

Mecánico pel projecte «El front»; el donostiarra Jon Cazenave pel 

projecte «(Ecos) des de la muntanya»; i el col·lectiu establert a 

Madrid NOPHOTO pel projecte «This is Spain». 

 

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

del món de la imatge. Gràcies a l’acord entre l’Obra Social ”la Caixa” 

i l’agència internacional de fotografia Magnum Photos, els tutors de 

FotoPres ”la Caixa” seran tres dels seus fotògrafs: Moises Saman, 

Thomas Dworzak i Chien-Chi Chang. 

  

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

Social ”la Caixa” actualitza aquest certamen de referència 

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

imatge. 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 a través del web 

http://fotopres.caixaforum.com/. 



Barcelona, 10 de gener de 2013. L’Obra Social ”la Caixa” ha fet públics els 

cinc projectes seleccionats en la nova edició del certamen de fotografia 

FotoPres ”la Caixa”, la Convocatòria d’Ajuts a la Producció de Projectes 

d’Imatge Documental.  

 

Per a aquesta 19a edició de FotoPres ”la Caixa”, un jurat format per tres 

professionals de prestigi reconegut en el sector —Alejandro Castellote, Arianna 

Rinaldo i Lorenza Bravetta— ha escollit cinc projectes d’entre les gairebé cinc-

centes propostes presentades.  

 

Es tracta de Sebastian Liste (Alacant) pel projecte «Pacificant la ciutat 

meravellosa»; Gerardo Custance (Madrid) pel projecte «La dernière carte»; el 

col·lectiu El Cíclope Mecánico (Sevilla) pel projecte «El front»; Jon Cazenave 

(Sant Sebastià) pel projecte «(Ecos) des de la muntanya», i el col·lectiu 

NOPHOTO (Madrid) pel projecte «This is Spain». 

 

• Sebastian Liste (Alacant, 1985) 

Llicenciat en sociologia, ha fet un postgrau en fotoperiodisme a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment viu entre el Brasil i 

Espanya. Està especialitzat en projectes que retraten la realitat 

contemporània de l’Amèrica Llatina i de la regió de la Mediterrània, lloc on 

es va criar i que coneix bé. Liste ha publicat en mitjans com Time Magazine, 

The New York Times, The Sunday Times, L’Expresso o Japan Days, i des 

del 2012 és un dels catorze fotògrafs representats per l’agència Reportage 

by Getty Images amb seu a Nova York i Londres.  

El projecte «Pacificant la ciutat meravellosa» se centra en la ciutat de 

Rio de Janeiro, immersa en el procés pacificador més important que ha 

viscut mai una societat civil i democràtica en la història recent, amb 

l’objectiu de crear un entorn segur perquè pugui acollir el Mundial de Futbol 

del 2014 i els Jocs Olímpics del 2016. Liste documentarà l’evolució del 

procés de pacificació a les comunitats de faveles de Rio de Janeiro. 

 

• El Cíclope Mecánico  

Col·lectiu format a Sevilla el 2006 per a la difusió de la fotografia d’autor, 

està constituït per Arturo Andújar Molinera, Sergio Flores Cornejo, Sergio 

Castañeira Revuelta, María Eugenia Capón Gómez i Manuel Espaliú 

Martínez. A partir de les Baladas del Cíclope, sessions de projeccions 

fotogràfiques com a fòrum de trobada de fotògrafs, el col·lectiu va presentar 

el festival Sevilla Foto, que entre 2008 i 2010 va organitzar exposicions, 

projeccions, tallers per a adults i infants, intervencions urbanes, trobades i 

conferències.  

El projecte «El front» aprofundeix en la relació entre veïns coincidint amb 

el centenari del protectorat espanyol al nord del Marroc. Es tracta d’un 



treball de documentació de la vida d’El Jebha per posar l’accent en les 

coses que uneixen les dues ribes de l’estret, a partir de la recuperació de 

fotografies antigues i de fotografies actuals, entrevistes i vídeos.  

 

• Gerardo Custance (Madrid, 1976) 

Du a terme la seva activitat professional en el camp de l’art contemporani a 

Espanya i França. Ha presentat exposicions individuals a la Galerie Polaris 

(París), la Galería Espacio Líquido (Gijón) i La Fresh Gallery (Madrid), i 

mostres col·lectives en museus com el MUSAC, el CCCB, el MACUF, el 

CAAM i el CA2M, entre d’altres. També ha publicat el llibre individual 

Perímetro (2010) i els llibres col·lectius Órbigo i Un cierto paisaje. El 2011 i 

2012 va obtenir una residència d’artista a la Fondation Suisse de París i així 

va sorgir «La dernière carte». 

El projecte «La dernière carte» és una recerca individual sobre la forma 

d’interrogar l’espai i de produir fotografies de paisatge capaces de 

representar, per mitjà de símbols, la societat en la qual viu. La recerca se 

centra en la identitat, tant de l’espai com de la mirada que l’experimenta, i 

les fotografies volen estimular la reflexió sobre la foscor i l’ambigüitat 

d’aquest moment d’inestabilitat social com també de la pròpia experiència 

en l’avanç del trajecte. 

 

• NOPHOTO 

El col·lectiu NOPHOTO està format per dotze fotògrafs: Jonás Bel, Carlos 

Luján, Eva Sala, Juan Santos, Eduardo Nave, Paco Gómez, Marta Soul, 

Jorquera, Iñaki Domingo, Carlos Sanva, Juan Valbuena i Juan Millás. Es 

tracta d’un col·lectiu de fotografia constituït el 2005 amb l’objectiu de fer 

viables projectes individuals i col·lectius no convencionals. Es caracteritza 

per una actitud oberta en continguts, una tendència interdisciplinària en les 

formes i l’ús de múltiples suports de difusió dels projectes. Publica 

assíduament en mitjans com El País Semanal, XL Semanal, Le Monde, 

Newsweek o Financial Times. Ha estat guardonat amb el Premi Revelació 

2006 del Festival Internacional de Fotografia i Arts Visuals PHotoEspaña.  

Amb el projecte «This is Spain», NOPHOTO vol documentar aspectes 

socials, culturals, polítics i geogràfics del nostre país i de la seva situació en 

el marc europeu contemporani, editant un assaig basat en els criteris que 

regeixen la publicació de les guies turístiques de viatge. L’assaig, que té 

com a objectiu ser mostrat en un llibre guia, comprendrà fotografia, text, 

vídeo i àudio, amb la intenció d’explorar la relació entre mapa i territori, relat 

i territori, i entre la percepció que tenim de nosaltres mateixos i la manera en 

què som percebuts per altres persones. 

 

• Jon Cazenave (Sant Sebastià, 1978)  



Llicenciat en empresarials per la Universitat de Deusto, va obtenir el títol de 

fotografia documental a l’escola IDEP de Barcelona. Des del 2007 viu i 

treballa com a fotògraf al País Basc fent un projecte d’investigació a llarg 

termini sobre el poble basc anomenat «Galerna». Ha participat en festivals 

internacionals, com ara Noorderlicht, Voies Off Arles o Encontros da 

Imagem, i les seves fotografies s’han publicat en diversos mitjans, com El 
País Semanal, Interviú, M Le Magazine du Monde o Boston Review. També 

ha publicat tres llibres: dos de projectes personals i un de col·lectiu.  

El projecte «(Ecos) des de la muntanya» reivindica el «país dels 

Pirineus», un territori divers, carregat d’història i màgia, que es resisteix a 

morir. Així, el treball vol crear un imaginari visual dels Pirineus a l’entorn de 

la idea d’una comunitat de pobles units per l’origen, la cultura, el caràcter i el 

paisatge, i alhora vol qüestionar el concepte de frontera i refermar la figura 

d’un ésser humà que encara viu en harmonia amb la natura. 

 

 

FotoPres ”la Caixa” s’adapta a les formes de comunicació del segle XXI 

 

Ja 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 

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

produeixen en el món de la comunicació. Sorgit com a reconeixement al treball 

dels fotògrafs de premsa en un moment en què no era valorat des del punt de 

vista cultural, el certamen FotoPres ”la Caixa” va ser més endavant pioner en la 

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

considerada tradicionalment un gènere «objectiu».  

 

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 a 

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

seguint l’última finalitat 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’Ajudes 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. Cada edició està constituïda 

per dues convocatòries —la segona s’obrirà al llarg del 2013— i en cadascuna 

s’atorguen cinc ajudes de 10.000 euros per a la producció de cinc treballs.  



 

El seu objectiu és donar suport a propostes creatives que se serveixin de la 

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

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

col·lectius protagonistes. 

 

Per dur a terme els projectes, els seleccionats disposen de l’assessorament i el 

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

fotografia Magnum Photos, que s’encarrega de fer-ne el seguiment. El treball 

conjunt es durà a terme per mitjà de trobades al principi i al final del projecte, i 

del contacte en línia durant els sis mesos de durada del projecte. En aquest 

sentit, aquest procés s’inicia la setmana vinent amb la primera reunió entre els 

tutors i els fotògrafs seleccionats i és previst que els projectes finalitzin el mes 

de juliol que ve.  

 

A més, en aquesta nova etapa, FotoPres ”la Caixa” no sols vol subratllar el 

resultat final dels projectes, sinó també el mateix procés de creació. Per això, la 

plataforma digital del certamen constarà d’una secció que permetrà seguir tot el 

procés a través dels seus protagonistes i els seus tutors. El públic podrà veure 

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.  

 

A banda de l’ajuda econòmica i la tutoria personalitzada, FotoPres ”la Caixa” 

també possibilitarà que els projectes guanyadors formin part d’una exposició 

itinerant de la 19a edició de FotoPres ”la Caixa”, que inclourà tots els projectes 

seleccionats en la primera i la segona convocatòries.  

 

 

El Jurat de FotoPres ”la Caixa” 

 

• Alejandro Castellote 

Va ser director artístic del Festival Internacional de Fotografia PHotoEspaña 

(Madrid) en les seves tres primeres edicions (1998-2000). Actualment 

treballa com a freelance, és director de la col·lecció Biblioteca de Fotógrafos 

Latinoamericanos de PHotoBolsillo editada per La Fábrica (Madrid), 

comissari invitat a la Biennal Internacional de Fotografia de Singapur (SIPF) 

i professor en el màster de fotografia de les escoles EFTI, BlankPaper i 

l’Istituto Europeo di Design de Madrid. El 2006 va rebre el Premi Bartolomé 

Ros a la millor trajectòria professional en fotografia espanyola. 

 

• Arianna Rinaldo 



Arianna Rinaldo és la directora de la revista de fotografia documental 

OjodePez. Rinaldo va ser directora de l’arxiu de Magnum Photos New York 

(1998-2001) i editora gràfica de la revista italiana Colors fins al 2004. També 

ha estat consultora de fotografia per a D, el setmanal de La Repubblica 

(2008-2011). 

 

• Lorenza Bravetta 

S’incorpora a l’agència Magnum Internacional de París el 1998. Actualment 

és la directora de l’oficina de París i, des del desembre del 2011, del conjunt 

d’activitats a Europa continental. Avui, Lorenza Bravetta lidera un equip de 

vint-i-cinc persones que tenen la missió de representar i desenvolupar a tot 

Europa els projectes personals culturals i comercials dels seixanta fotògrafs 

propietaris de l’agència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació:  

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

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

http://www.obrasocial.lacaixa.es 

 

Sala de Premsa Multimèdia: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


