
 
 

Nota de premsa 
 
 

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

de treballs que explorin conflictes contemporanis des d’una perspectiva 

crítica, que formaran part d’una exposició itinerant 

 

Cinc projectes de marcat 
caràcter social, nous guanyadors  

del 19è FotoPres ”la Caixa” 
 

 

• El jurat de la segona convocatòria del 19è FotoPres ”la Caixa” ha 

donat a conèixer els cinc fotògrafs que obtindran una ajuda de 

10.000 euros cadascun per a la producció d’un projecte inèdit. 

 

• De les 270 propostes presentades, el jurat ha escollit els projectes 

Bonavista, del tarragoní David Mocha; Guerrilleres, de la sueca 

resident a Barcelona Rebecka Bíró –en col·laboració amb Victoria 

Montero-; Everybody Needs Good Neighbours, del gironí Arnau 

Blanch; Surviving Greece. Joves afganesos en camí, de l’italià 

establert a Barcelona Mattia Insolera, i Aquells que esperen, un 

projecte col·lectiu de Borja Larrondo, Pablo López Learte i Diego 

Sánchez. 
 

• Els seleccionats disposaran de 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: Mark Power, Peter Marlow i Peter van Agtmael. 

  

• FotoPres ”la Caixa”, amb l’objectiu de promoure la fotografia 

documental com a mitjà de sensibilització, reflexió i diàleg, atorga 

ajudes anuals per a la producció de treballs que explorin conflictes 

contemporanis des d’una perspectiva crítica i amb la implicació 

dels col·lectius protagonistes. Els projectes seleccionats formaran 

part d’una exposició itinerant. 

 



• El 2012, coincidint amb el 30è aniversari de la creació de FotoPres, 

l’Obra Social ”la Caixa” va actualitzar aquest certamen de 

referència internacional. En aquesta nova etapa, el públic pot seguir 

la producció dels projectes seleccionats a través de la plataforma 

en línia fotopres.caixaforum.com/ca. 

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2013. L’Obra Social ”la Caixa” ha donat a 
conèixer els cinc projectes seleccionats en la segona convocatòria de la 
dinovena edició del certamen de fotografia FotoPres ”la Caixa”, convocatòria 
d’ajudes a la producció de projectes d’imatge documental.  
 
Per a aquesta nova convocatòria, un jurat format per professionals de 
reconegut prestigi en el sector —Marta Dahó i Carles Guerra—, amb un vot de 
l’Obra Social ”la Caixa”, han escollit cinc projectes d’entre les 270 propostes 
presentades. 
 
Es tracta de David Mocha (Reus, 1982), pel projecte Bonavista; Rebecka Bíró 
(Malmö, Suècia, 1980), pel projecte Guerrilleres –en col·laboració amb Victoria 
Montero-; Arnau Blanch (Barcelona, 1983), pel projecte Everybody Needs Good 

Neighbours; Mattia Insolera (Bolonya, Itàlia, 1977), pel projecte Surviving 

Greece. Joves afganesos en camí, i el projecte col·lectiu Aquells que esperen, 
a càrrec de Borja Larrondo (Madrid, 1987), Pablo López Learte (Saragossa, 
1987) i Diego Sánchez (Luarca, Astúries, 1989). 
 
 

David Mocha (Reus, 1982) 
Projecte: Bonavista 

 
Nascut a Reus el 1982, David Mocha resideix a Madrid, on ha cursat el 
Màster en Fotografia d’Autor i Projectes Professionals per LENS Escola 
d’Arts Visuals. Entre les seves exposicions destaquen la mostra individual 
Transició a El Pàrquing (Tarragona), així com les col·lectives Cara B: la 

crisi com a excusa a LaSede COAM (Madrid) i les participacions a l’SCAN 
Tarragona, Festival Internacional de Fotografia, el 2012, amb L’autoedició 

exposada, i el 2010, amb Souvenir. 
 
El projecte Bonavista explora el paisatge d’aquest barri de Tarragona, 
íntimament lligat als seus orígens andalusos i extremenys i a la indústria 
petroquímica. Els seus habitants han sabut llaurar una nova identitat 



territorial en uns terrenys perifèrics desproveïts de discurs, aportant valors 
positius al paisatge i als terrenys erms on s’assenten. 

 
 

Rebecka Bíró (Malmö, Suècia, 1980) 
Projecte: Guerrilleras (en col·laboració amb Victoria Montero) 

 
Llicenciada en mitjans i comunicació per la Universitat de Malmö (Suècia) 
el 2002, Rebecka Bíró (Malmö, Suècia) és màster en arts digitals per la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Té una beca del Fons 
Commemoratiu d’Olof Palme (2012) per a la producció del documental 
Guerrilleres. Entre les seves exposicions, destaca la instal·lació interactiva 
Treeams, exposada a la Mostra Sonora i Visual Convent de Sant Agustí, 
Barcelona, el 2008. Professionalment, ha treballat en disseny web de 
mitjans internacionals, així com en disseny gràfic i audiovisual. 
 
Guerrilleres explica la història de 14 dones que es van incorporar a la 
guerrilla durant la guerra civil a El Salvador. Són 14 veus de valentia que 
es contraposen al que es coneix al país com les «14 famílies», símbol de 
la desigualtat social producte de la concentració de la riquesa en poques 
mans. A través de la seva experiència personal, coneixerem els motius 
que les van dur a incorporar-se a la guerrilla, com hi van participar, quines 
en van ser les conseqüències i com és la seva vida avui. El projecte es 
realitza en col·laboració amb la fotògrafa argentinoespanyola Victoria 
Montero. 

 
 

Arnau Blanch (Barcelona, 1983) 
Projecte: Everybody Needs Good Neighbours 

 
Tot i que va néixer a Barcelona, Arnau Blanch va créixer a Vilobí d’Onyar 
(Girona). Després d’estudiar a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya), el 2006 es va traslladar a Nova York per estudiar a l’ICP 
(International Center of Photography), on es va especialitzar en fotografia 
documental. El 2013 ha estat seleccionat pel Joop Swart Masterclass del 
World Press Photo. Juntament a Rafael Arocha, ha rebut el premi The 
Best Self-Publishing, atorgat per The Private Space, pel projecte No 

Caption. 
 
Everybody Needs Good Neighbours parteix del poble de la infància 
d’Arnau Blanch, Vilobí d’Onyar, un municipi d’aproximadament 3.000 



habitants caracteritzat per la seva ubicació en un espai de confluència 
d’infraestructures de transport. Aquest emplaçament involuntari el 
converteix en un espai particular. Túnels, murs de contenció, ponts i 
tanques componen un paisatge que ha influït en l’adaptació dels seus 
habitants al medi. L’aparent comoditat i millora associada a les 
infraestructures construïdes per l’ésser humà, per als habitants de Vilobí 
d’Onyar funciona inversament, ja que es veuen obligats a readaptar-se a 
un entorn artificial. 

 
 

Mattia Insolera (Bolonya, Itàlia, 1977) 
Projecte: Surviving Greece. Joves afganesos en camí 

 
Mattia Insolera resideix a Barcelona des del 2007, on ha fet un postgrau 
en fotoperiodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Del 
2005 al 2009, Insolera va formar part de l’agència Grazia Neri. A Itàlia ha 
estat guardonat amb el premi Canon, el premi Alberobello Portfolio i el 
premi europeu FNAC Talent Latent. El seu projecte Drets naufragats va 
ser premiat amb la beca del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
(CoNCA) de la Generalitat per a la recerca el 2009. Col·labora amb 
Metges sense Fronteres en el projecte From Hell to Limbo sobre els fluxos 
migratoris al Mediterrani. 
 
A Surviving Greece, Insolera documenta la situació dels joves 
immigrants afgans d’ètnia hazara que viuen a Patres, el port occidental 
que connecta Grècia amb la resta d’Europa i que s’ha convertit en un dels 
nusos dels fluxos migratoris procedents d’Àsia. El projecte se centra en 
l’última etapa del seu viatge des del seu país d’origen fins a Grècia, 
passant per Atenes i fins a arribar a Patres. Per això, a més de les 
fotografies, el projecte incorpora les xarxes socials, una de les eines més 
utilitzades pels joves afgans en el seu camí. 

 
 

Borja Larrondo (Madrid, 1987), Pablo López Learte (Saragossa, 1987) i 
Diego Sánchez (Luarca, Astúries, 1989) 
Projecte col·lectiu: Aquellos que esperan 

 
Borja Larrondo és llicenciat en comunicació audiovisual per la Universitat 
Complutense de Madrid i centra els seus interessos professionals en el 
món del cinema i la publicitat. Pablo López Learte va arribar al món 
fotogràfic a través de l’art urbà i del grafit. Llicenciat en periodisme per la 



Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra, va iniciar el seu 
camí professional a l’Heraldo de Aragón. Diego Sánchez, fotògraf asturià 
nascut el 1989, és tècnic superior en imatge i ha alternat la seva formació 
amb diferents treballs fotogràfics destinats al cinema i la publicitat. Tots 
tres es van conèixer fent el Màster Internacional de Fotografia 
Documental a l’Escola de Fotografia i Centre d’Imatge (EFTI) de Madrid. 
 
Aquells que esperen és un projecte multiforme que vol documentar la 
vida del barri madrileny d’Orcasur, un dels districtes de la capital més 
afectats per l’atur, l’exclusió i el desemparament. Des del moment que va 
néixer, el barri ha afrontat diferents reptes, com l’oblit institucional, la lluita 
contra la marginalitat i l’absència d’infraestructures clau, i avui té una 
renda per càpita notablement inferior a la mitjana de la ciutat i una xifra 
d’atur que sobrepassa el 35 %. L’ús de diferents eines (fotografies, vídeo, 
àudio i text) i la documentació pertanyent a l’arxiu històric permetran 
abordar el projecte des de diferents llenguatges. 

 
 

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 s’ha convertit en una 
referència internacional en el camp de la fotografia documental, amb 300 
fotògrafs premiats i 60 beques per a joves fotògrafs. 
 
Una de les característiques fonamentals de FotoPres ”la Caixa” és la seva 
capacitat de donar resposta als canvis socials i a les transformacions produïdes 
en el món de la comunicació. Sorgit com a reconeixement al treball dels 
fotògrafs de premsa en un moment en el qual no era valorat des del punt de 
vista cultural, FotoPres ”la Caixa” va ser posteriorment pioner en la introducció 
de la mirada d’autor en el món de la fotografia documental, considerada 
tradicionalment com un gènere objectiu. 
 
La 19a edició de FotoPres ”la Caixa” es va iniciar aquest 2013 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, segueix 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 maneres de comunicació pròpies del segle XXI. 
 



La convocatòria d’ajudes a la producció de projectes d’imatge documental 
FotoPres ”la Caixa” es dirigeix a professionals del sector de la imatge majors 
d’edat i espanyols o residents a Espanya. Cada edició està formada per dues 
convocatòries, en cadascuna de les quals 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 realitzar els seus 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 preveu trobades al principi i al final del projecte, i el contacte en línia 
durant els sis mesos de durada del projecte. 
 
A més, en aquesta nova etapa FotoPres ”la Caixa” no solament vol subratllar el 
resultat final dels projectes, sinó també el procés mateix de creació. Per això, la 
plataforma digital del certamen inclou una secció que permet seguir tot el 
procés a través dels seus protagonistes i dels seus tutors. El públic pot 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/ca. 
 
A més de l’ajuda econòmica i la tutoria personalitzada, FotoPres ”la Caixa” 
també possibilita 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 segona convocatòries, i que es podrà veure l’any 
2015. 



 
El jurat de FotoPres ”la Caixa” 

 
Marta Dahó, comissària d’exposicions i docent 

Llicenciada en història de l’art per la UAB i màster en estudis avançats 
en història de l’art per la Universitat de Barcelona. És comissària 
d’exposicions i compagina la curadoria amb la docència. Actualment 
treballa en la seva tesi doctoral sobre pràctiques fotogràfiques i 
representació del territori, a la Universitat de Barcelona. 
Des del 1995 ha comissariat moltes exposicions per a institucions de 
prestigi com la Fundació Mapfre, amb la qual va presentar la 
retrospectiva de Graciela Iturbide juntament amb Magnum Photos i la 
sala Metrònom. També ha col·laborat en diversos festivals de fotografia 
com SCAN (membre del Comitè Artístic el 2008 i 2009, i cocomissària de 
Talent Latent 2008); FotoFreo (Austràlia) el 2010, on va presentar An 

Idea of Europe, i el Festival de Fotografia de Roma el 2009, on va 
comissariar Gioia ¿? Gioia, a més d’altres festivals i certàmens on també 
ha presentat conferències i realitzat lectures de portfolio. 

 
Carles Guerra, artista, crític i comissari independent 

Carles Guerra és artista, crític d’art i comissari independent. Ha estat 
director de La Virreina Centre de la Imatge (2009-2011), on va presentar 
projectes com Antifotoperiodisme (2010) i 1979. Un monument a instants 

radicals. Ha estat conservador en cap al Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), on va comissariar Ahlam Shibli. La casa fantasmal, 
entre altres exposicions. El 2011 va ser guardonat amb el premi Ciutat 
de Barcelona.  
És autor de N de Negri (2000) i d’un gran nombre d’assajos sobre arts 
visuals i polítiques culturals. Des de l’any 2002 és membre del Consell 
Assessor del suplement Cultura/s publicat pel diari La Vanguardia. 

 
 

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/  


