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EXPOSICIÓ // EXPOSICIÓN: Sala d’Exposicions Biblioteca Esquerra de l’Eixample – Agustí Centelles 
c/ Comte d’Urgell, 145-147 Planta -1 08036 Barcelona Del 15 al 29 de febrer del 2016.  

 

Inauguració dimecres 17 de febrer a les 19h. 
 

 



L'IEFC exposa  El carrer en moviment.  
 
 

L'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC) presenta aquestes fotografies que han 
estat preses entre el 15 de maig del 2011 fins a 
les eleccions municipals del maig del 2015. El 
moviment al carrer continua però aquest 
període és representatiu dels canvis produïts 
en els àmbits polític i social. Un recull d’imatges 
sobre la problemàtica social derivada de 
l’actual crisis econòmica realitzades per 
fotoperiodistes que s'han incorporat 
recentment al món professional. 
 
EL CARRER EN MOVIMENT 
   En el marc polític d'aquests últims anys, el 
carrer s'ha convertit en un clar espai on 
l'individu protesta per la seva indefensió social 
enfront del poder; un reclam davant la falta de 
diàleg imposat per l'autoritat. 
    Durant aquest temps, els nous professionals 
sorgits de les aules de l'IEFC  s'han convertit en 
testimonis fotogràfics de les següents 
manifestacions i problemàtiques socials: els 
indignats del 15-M, les retallades en 
l'ensenyament i la sanitat pública, els afectats 
per la hipoteca (PAH), el setge al Parlament de 
Catalunya, les vagues generals ocasionades per 
la crisi econòmica, l'enderrocament de Can 
Vies, la contundència policial, la corrupció 
política, els afectats per la venda irregular dels 
bancs de participacions preferents, les 
protestes a favor de la llibertat d'expressió i en 
contra de la “Ley Mordaza”, i, com a exemple 
d'una de les conseqüències finals de tot aquest 
malestar, l'accés a l'Alcaldia de Barcelona d'Ada 
Colau, candidata per la plataforma ciutadana 
d'esquerres Barcelona en Comú. D'altra banda, 
el procés independentista de Catalunya iniciat 
l'any 2012 adquireix, enmig de tots aquests 
successos, una entitat pròpia i significativa que 
de manera recíproca fa sentir la seva veu al 
carrer. 
   Tot aquest seguit de successos representatius 
d'una època queden recollits en la present 
exposició sota dos eixos temàtics: De les places 
als ajuntaments i Carrer de la independència. 
Esdeveniments que es van iniciar amb el 15-M, 
al maig de 2011, i finalitzen amb les eleccions 
municipals de maig de 2015. Quatre anys d'un 
fotoperiodisme sorgit de les inquietuds d'uns 
autors amb la finalitat de formar un document 
visual imprescindible per comprendre la nostra 
història recent. 
 
 

El IEFC expone La calle en movimiento  
 
 

El Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 
(IEFC) presenta estas fotografías que han sido 
tomades entre el 15 de mayo del 2011 hasta las 
elecciones municipales de mayo del 2015. El 
movimiento en la calle continua però este 
periodo es representativo de los cambios 
producidos en el ámbito político y social. Una 
selección de imágenes sobre la problemática 
social derivada de la actual crisis económica 
realizadas por fotoperiodistas que se han 
incorporado recientemente en el mundo 
profesional. 
 

LA CALLE EN MOVIMIENTO 
   En el marco político de estos últimos años, la 
calle se ha convertido en un espacio visible 
donde el individuo protesta por su indefensión 
social frente al poder; un reclamo ante la falta 
de diálogo impuesto por la autoridad. 
    Durante este tiempo, los nuevos 
profesionales surgidos de las aulas del IEFC se 
han convertido en testigos fotográficos de las 
siguientes manifestaciones y problemáticas 
sociales: los indignados del 15-M, los recortes 
en la enseñanza y la sanidad pública, los 
afectados por la hipoteca (PAH), el asedio al 
Parlament de Catalunya, las huelgas generales 
ocasionadas por la crisis económica, el 
derrocamiento de Can Vies, la contundencia 
policial, la corrupción política, los afectados por 
la venta irregular de los bancos de 
participaciones preferentes, las protestas a 
favor de la libertad de expresión y en contra de 
la Ley Mordaza  y, como ejemplo de una de las 
consecuencias finales de todo este malestar, el 
acceso a la Alcaldía de Barcelona de Ada Colau, 
candidata por la plataforma ciudadana de 
izquierdas Barcelona en Comú. Por otra parte, 
el proceso independentista de Catalunya 
iniciado en el año 2012 adquiere, en medio de 
todos estos aconteceres, una entidad propia y 
significativa que de manera recíproca hace 
sentir  su voz en la calle. 

   Toda esta serie de aconteceres 
representativos de una época quedan recogidos 
en la presente exposición bajo dos ejes 
temáticos: De las plazas a los ayuntamientos y 
Calle de la independencia.   Acontecimientos 
que se iniciaron con el 15-M, en mayo de 2011, 
y finalizan con las elecciones municipales de 
mayo de 2015. Cuatro años de vigencia de un 

fotoperiodismo surgido de las inquietudes de unos 
autores con el fin de formar un documento visual 
imprescindible para comprender nuestra reciente 
historia.  



Fotografies de Juanfra Álvarez,  Elisenda 

Bañón, Clàudia Cebrià,  Daniel Ferrer,  

Paulina Flores, Gemma Grau,  Eva Mato,  

Marc Mesa,  Àngel Monlleó,  Carles Palacio,  

Mario Pérez, Carlos Prieto,  Daniel Roca,  

Sarai Rua, Socrates Tassos,  Luis Tato,  

Marina Tomàs,  Alejandro Valls. 
Comissariat: 

Departament Activitats Culturals IEFC. 

 

Mostra representativa 

 
Can Vies_31.5.2014.                               Marina Tomàs  

 

 
Concentración sobres Bárcenas, sede PP_2.2. 2013. 
                                                                Àngel Monlleó 

 

 
Huelga General_29.3.2012.               Juanfra Álvarez 
 

 
Procés independentista_11.9.2012.         Sarai Rua 

Fotografías de Juanfra Álvarez, Elisenda 

Bañón, Clàudia Cebrià,  Daniel Ferrer,  

Paulina Flores, Gemma Grau,  Eva Mato,  

Marc Mesa,  Àngel Monlleó,  Carles 

Palacio,  Mario Pérez, Carlos Prieto,  Daniel 

Roca,  Sarai Rua, Socrates Tassos,  Luis 

Tato,  Marina Tomàs,  Alejandro Valls. 
Comisariado: 

Departamento Actividades Culturales IEFC. 

 

Muestra representativa 

 
Pitada Indignados_16.5.2012.          Juanfra Álvarez 
 
 

 
Huelga de hambre de Jorge Cordero_26.7.2012. 
                                                                   Mario Pérez 
 
 

  
   Protesta estudiantil_29.2.2012.         Mario Pérez 
 

 
Ada Colau. Seu electoral_24 5.2015.Elisenda Bañón 
 



Sala d’exposicions 

Biblioteca Esquerra de l’Eixample- Agustí 
Centelles 

Carrer Comte d’Urgell, 145-147 
Planta -1 
08036 Barcelona 
Del 15 al 29 de febrer del 2016.  
Horari de la sala d’exposicions: 09:00 a 
21:00, de dilluns a divendres. 10:00 a 
14:00, i 16:00 a 20:00, els dissabtes. 
 
Inauguració dimecres 17 de febrer  
a les 19h.  

 
 
 
 

 
Contacte 
IEFC 
Departament d’Activitats Culturals 
Carles Costa: ccosta@iefc.cat 
Llorenç Raich: llraich@iefc.cat 
T. 93.494.11.27 
Urgell, 187 (Recinte) 
08036 Barcelona 
www.iefc.cat 
 
 
Exposició organitzada per l'Institut 
d'Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). 
Aquesta exposició va ser presentada en el 
marc del Festival Off Perpinyà 2015, amb el 
suport de Visa pour l'image. 
 

            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de exposiciones 

Biblioteca Esquerra de l’Eixample- Agustí 
Centelles 

Calle Comte d’Urgell, 145-147 
Planta -1 
08036 Barcelona 
Del 15 al 29 de febrero del 2016.  
Horario de la sala de exposiciones: 09:00 a 
21:00, de lunes a viernes. 10:00 a 14:00, y 
16:00 a 20:00, sábado. 
 
Inauguración miércoles 17 de febrero  
a las 19h. 
                     

 
 
 

 
Contacto 
IEFC 
Departamento de Actividades Culturales 
Carles Costa: ccosta@iefc.cat 
Llorenç Raich: llraich@iefc.cat 
T.93.494.11.27 
Urgell, 187 (Recinto) 
08036 Barcelona 
www.iefc.cat 
 
 
Exposición organizada por el Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). 
Esta exposición fue presentada en el marco 
del Festival Off Perpignan 2015, con el 
soporte de Visa pour l'image. 
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INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA 
Associació Cultural fundada l’any 1972.  
Amb la filosofia d’entitat al servei del 
públic, té com a finalitat la promoció i 
divulgació de la fotografia dins dels àmbits 
culturals, acadèmics i de la investigació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA 
Asociación Cultural fundada en 1972.  
Con la filosofía de entidad al servicio del 
público, tiene como finalidad la promoción 
y divulgación de la fotografía dentro de los 
ámbitos culturales, académicos y de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


