FUNDACIÓ PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION
#LaFotografiaTransforma
La fundació Photographic Social Vision és una entitat sense ànim de lucre que porta dues
dècades defensant els valors de la fotografia documental, com a eina útil per a
comprendre el món i afavorir la transformació social.
Per complir de forma eficaç amb aquesta missió, la nostra acció es reparteix en tres àreess:
· PROJECTES, que busca estimular la reflexió, apostant pel testimoni gràfic de la
realitat i pel dret a la informació veraç i independent, potenciant la lectura crítica de les
imatges que ens envolten, i treballant perquè el fotoperiodisme sigui considerat pràctica
democràtica fonamental.
Organitzem exposicions -com World Press Photo a Barcelona des de 2005-,
conferències, debats i visites comentades. També col·laborem amb altres entitats culturals en la
difusió de l'obra de fotògrafs clau per entendre la nostra història recent, cas dels nostres Arxius
Representats -Joana Biarnés i Jacques Léonard- i dels nostres Arxius Assessorats -entre ells,
Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Mey Rahola i Isabel Azkarate-.
· EDUCACIÓ, que aspira a la transformació de les persones i, per tant, de la societat,
promovent processos de fotografia participativa que estimulin la creativitat i contribueixin a
la reafirmació de la identitat personal, a la inclusió social i al qüestionament de categories
imposades, sempre a través del respecte, la col·laboració, l'empatia i la resiliència.
Hem posat en pràctica aquesta metodologia en àmbits socials vulnerables com són els
de la salut mental, l'adolescència en situació de pobresa o les persones que han patit abusos
sexuals en la infància (en col·laboració amb la Fundació Vicki Bernadet). A més, oferim tallers
d'educació visual per a públic escolar i altres activitats pedagògiques, així com formació
professional en metodologia participativa.
· PROFESSIONAL, que fomenta el ple desenvolupament del sector fotogràfic,
aportant suport estratègic per a l'explotació i difusió d'arxius, així com assistència legal a
autors i a entitats de gestió cultural.
Oferim suport a fotògrafes i fotògrafs en qualsevol fase de la seva carrera, bé siguin
Socis de la Fundació o externs. La representació d'arxius, l'edició gràfica, la promoció i
venda d'obra, o la defensa dels drets d'autor són algunes de les nostres especialitats
D'altra banda, assessorem a institucions públiques i empreses privades en la creació
de col·leccions de fotografia i gestió dels seus arxius. A més, treballem per la conservació,
investigació i promoció d'arxius fotogràfics històrics i donem suport als futurs professionals
de sector a través de la Beca Joana Biarnés per a Joves Fotoperiodistes.
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