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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un reportatge fotogràfic que reflecteixi la 

realitat social actual de la ciutat de Barcelona, a partir del que considerem la seva columna 

vertebral, La Rambla. La finalitat és que en un futur pròxim pugui ser exposat en diferents 

sales de la ciutat de Barcelona o rodalies, per tal de ser apreciat tant per residents com 

turistes, i que quedi com a testimoni de la realitat d’una època concreta. Per altra banda, 

aquest projecte suposa la demostració de la capacitat de l’autora de plasmar part dels 

coneixements que ha adquirit en el  Grau de Mitjans Audiovisuals.  

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto es la creación de un reportaje fotográfico que refleje la 

realidad social actual de la ciudad de Barcelona, mediante lo que consideramos su columna 

vertebral, La Rambla. La finalidad es que en un futuro próximo pueda ser expuesto en 

distintas salas de la ciudad de Barcelona o alrededores, para ser apreciado tanto por 

residentes como por turistas, y que quede como testimonio de la realidad de una época 

concreta. Por otra parte, este proyecto supone la demostración de la capacidad de la autora 

de reflejar parte de los conocimientos que ha adquirido en el Grado de Medios 

Audiovisuales. 

 

Abstract 

The aim of this project is to create a photographic report, which reflects the social reality in 

Barcelona at the present time through La Rambla, which is considered its spinal column. 

The goal is to exhibit this report in different places of Barcelona and surroundings in a 

close future and be appreciated by tourist as well as residents, and finally remain as 

testimony of a specific time. In the other hand, this report pretends to prove the author’s 

competence in showing part of the knowledge acquired in “Grau de Mitjans Audiovisuals”. 
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1. Objectiu 

 

1.1 Propòsit 
Realitzar un reportatge fotogràfic de La Rambla de Barcelona que sigui capaç de transmetre 

a l’espectador la realitat social actual de la ciutat a través d’un dels carrers més emblemàtics 

d’aquesta. La idea és, a partir del Street Photography, mostrar els elements o els trets que 

caracteritzen La Rambla, convertint el reportatge en una descripció visual del que representa 

aquest carrer com a síntesi de la ciutat de Barcelona. 

 

1.2 Finalitat 
La finalitat d’aquest projecte és realitzar un reportatge fotogràfic de qualitat, que pugui ser 

exposat en sales de la mateixa ciutat o d’altres, per ser apreciat tant per a residents com per a 

turistes. I que en un futur pugui ser testimoni de com era la ciutat l’any 2014. 

 

1.3 Objecte 
El projecte constarà d’un reportatge fotogràfic, una memòria escrita amb tota la 

documentació de la preproducció, la producció i postproducció del projecte i un DVD que 

inclourà tant la memòria com el reportatge fotogràfic. 

 

1.4 Abast. 
El projecte constarà de 15 fotografies de format final JPG i impreses en unes mides de 41’7 

x 27,6 cm. Està destinat a un públic de qualsevol rang d’edat. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Objectiu General 

Són molts els fotògrafs que al llarg dels anys han intentat i han aconseguit mostrar 

com és Barcelona a través de la fotografia. Aquestes fotografies ens mostren la 

història, el que ha viscut la ciutat, com ha evolucionat la societat. Una imatge sempre 

es converteix en part de la història d’un lloc, d’una cultura, d’una forma de vida. Una 

fotografia és un document que perdura, que mostra una realitat que s’ha viscut en un 

moment determinat. Per aquest motiu he triat la fotografia com a eina per a mostrar la  

realitat  social actual de la ciutat. 

Amb aquest projecte es pretén mostrar a l’espectador com és Barcelona, què la fa 

especial o per què es considera una ciutat diferent. La intenció del reportatge és captar 

la pròpia rutina de la ciutat, el dia a dia, el que fa que Barcelona sigui Barcelona. A 

través d’un dels carrers més coneguts i concorreguts de la ciutat, La Rambla.  

S’ha decidit representar la ciutat a través de La Rambla per dos motius. El primer és 

poder focalitzar el reportatge fotogràfic, que en un moment es volia realitzar per tota la 

ciutat, però d’aquesta manera centra més la temàtica i ajuda a l’espectador a no 

perdre’s. D’altra banda, s’ha triat La Rambla ja que aquesta és un clar emblema de la 

ciutat. El carrer més concorregut tant pels residents de la ciutat com pels turistes. Un 

passeig molt lligat a la història de la ciutat i sempre ple d’activitat. Una clara síntesi 

del que representa la ciutat, la seva columna vertebral. Aquest passeig és un aparador 

de la ciutat, que reflexa i ha reflectit durant la seva història, com era i com vivia la 

gent de Barcelona. Una passarel·la que ens mostra l’actitud, el pensament i, fins i tot, 

la moda de la ciutat. Un pilar importantíssim per als barcelonins, tot i que actualment a 

vegades sembli més destinat al turisme que als propis residents, La Rambla és i serà un 

dels majors icones de la ciutat. 

Per altra banda, aquest treball té com a objectiu que l’autora sigui capaç de crear un 

projecte propi aplicant els diferents coneixements que ha aprés durant el Grau de 

Mitjans Audiovisuals. Planificar, dissenyar i realitzar un producte audiovisual, en 
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aquest cas, un reportatge fotogràfic, portant a terme tots els passos tant de la 

preproducció, la producció i la postproducció d’aquest. Aplicar tant les tècniques 

fotogràfiques, com d’edició de fotografies i aconseguir un bon discurs en el reportatge 

tant en la vessant artística com en el contingut. Elaborar una memòria del projecte en 

la qual s’estudiïn els objectius, els antecedents, les fases del projecte i el seu 

desenvolupament. També l’estudi econòmic i l’impacte mediambiental d’aquest i 

realitzar unes conclusions generals. Per últim, ser capaç de presentar el projecte propi i 

defensar-lo públicament davant d’un tribunal.  

 

  

2.2 Inici del projecte 

Un cop plantejada la idea del projecte el primer pas a fer és la recerca  d’informació 

per tal d’absorbir tot el que pugui ser útil pel reportatge. Aquesta recerca és quelcom 

que perdurarà durant la realització de tot el projecte però que, en un principi, hem de 

classificar, organitzar i plasmar en la memòria del projecte. Aquest és l’apartat de 

l’estudi previ. 

L’estudi previ ha començat amb la recerca d’informació de la ciutat de Barcelona. A 

partir de la seva història, la cultura, la vida social actual, pensar quins són els aspectes 

que poden definir la ciutat i que es buscaran per a la realització del reportatge 

fotogràfic. Posteriorment, s’ha realitzat un estudi de La Rambla, ja que aquest serà 

l’indret on es centrarà tot el reportatge fotogràfic, ja que es considera que a través 

d’aquest és pot representar fidelment l’essència de la Barcelona actual. Aquesta 

informació s’ha trobat a llibres i pàgines webs que es mencionaran posteriorment a 

l’apartat de les referències. 

La part que ocupa més temps de la recerca d’informació durant tot el projecte és la 

cerca d’antecedents. Fotògrafs que han realitzat treballs anterior similars al que es 

pretén realitzar en aquest projecte i que poden inspirar a l’autora. 

Llegir tot el que es trobi de la ciutat de Barcelona i de La Rambla i, sobretot, observar 

fotografies. Els antecedents és quelcom molt important en aquest treball, tant per veure 
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que han fotografiat els fotògrafs, però també en no repetir-se en les fotografies que ha 

fet tothom, considerant que Barcelona és un ciutat que és fotografiada milers de cops 

al dia. 

El fotògrafs que més s’han estudiat per aquest projecte són fotògrafs majoritàriament 

catalans, que han fotografiat molt la ciutat de Barcelona i que també han treballat a La 

Rambla. De cada un d’ells s’ha realitzat un petit resum biogràfic, tant personal com 

professional i s’han triat dues fotografies per representar la seva obra. El procés de 

l’elecció d’únicament dues fotografies ha estat complicat, però s’ha intentat que 

ambdues fossin de La Rambla. 

 

 

2.3 Reportatge fotogràfic 

El gènere fotogràfic que segueix aquest reportatge és l’Street Photography , i un dels 

principis d’aquest estil és captar l’instant, aquell que serveixi per representar el que 

estem buscant. Normalment amb aquest gènere no és habitual tenir una temàtica 

tancada, es tracta de fotografiar el carrer, el què hi passa allà, la gent. Però en el cas 

d’aquest reportatge ens interessa transmetre una descripció de La Rambla de 

Barcelona i de la seva gent. Per això és important saber el que volem transmetre.  

El reportatge fotogràfic es va començar el mes de setembre, la primera idea era 

representar la ciutat  través de fotografies realitzades en qualsevol indret d’aquesta.  A 

mesura que el projecte va anar evolucionant, es va considerar que el reportatge es tenia 

de focalitzar més. Per tant, la majoria de les fotografies realitzades durant els dos 

primers mesos no es troben dins el projecte, però han servit en tot moment com a 

prova i pràctica. 

Tot el projecte s’ha realitzat amb la mateixa càmera, una Pentax K10 D. La major part 

del reportatge s’ha realitzat amb un objectiu de 18-55mm, ja que es considera més 

apropiat per realitzar fotografies de carrer. Però algun cop també s’ha fet servir un 

teleobjectiu zoom de 70-300 mm que ha estat útil per fotografiar certes situacions amb 

una mica més de distància, per passar desapercebut. Per altra banda, tot el projecte ha 
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estat realitzat tant en mode Manual com en enfocament Manual. Al realitzar-se tot el 

reportatge a l’exterior, la il·luminació ha estat totalment natural, per aquest motiu la 

majoria de les fotografies s’han realitzat de les 9 a les 17 hores aproximadament, per 

aprofitar la llum del sol, exceptuant les fotografies nocturnes. Per la majoria de les 

fotografies s’ha utilitzat una ISO baixa, de 100. Com que la intenció del reportatge és 

captar instants, s’ha donat prioritat al temps d’exposició de les fotografies, que 

acostuma a ser baix, a excepció de  les fotografies fetes a la nit o les fotografies en les 

que s’ha volgut jugar amb el moviment, on el temps d’exposició és més elevat. 

L’obertura del diafragma ha variat segons la profunditat de camp que s’ha volgut 

donar a certes fotografies i sobretot s’han utilitzat diafragmes molt oberts quan el 

temps d’exposició era baix per tal de captar la màxima llum i que la fotografia quedés 

ben exposada, això s’ha aconseguit a través del fotòmetre. 

Totes les fotografies s’han capturat en format RAW, ja que és un format d’arxiu 

digital d’imatges que conté la totalitat de les dades de la imatge, tal i com ha estat 

captada pel sensor de la càmera. El fet de tenir més informació fa que en aquest format 

sigui molt més fàcil ajustar els diferents paràmetres de la fotografia en la 

postproducció. 

 

L’ordre final que s’ha utilitzat en el reportatge és segons les localitzacions de les 

diferents fotografies. Des del principi de La Rambla de Canaletes, acabant a La 

Rambla de Mar, d’aquesta manera les fotografies simulen un passeig per La Rambla, 

mostrant tot allò que et pots trobar. 

 

 

2.4 Criteri de selecció de fotogràfic 

Per a la realització d’aquest projecte s’han realitzat un total de 1.965 fotografies, però 

tenint en compte que els objectius es van canviar a meitat del projecte, no totes 

aquestes han estat realitzades a la Rambla, destí final del reportatge. 
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Aquest és un nombre molt elevat de fotografies, per aquest motiu s’ha de seguir un 

criteri de selecció, per tal d’organitzar-nos a l’hora de treballar amb les imatges. El que 

s’ha fet en aquest cas és una selecció diària, cada dia que s’ha realitzat part del 

reportatge. Al bolcar les fotografies al ordinador, s’han eliminat totes aquelles que per 

x motiu no servien pel reportatge, d’aquesta manera només quedaven les fotografies 

que potser s’utilitzarien, les quals s’han guardat totes a la mateixa carpeta. A mesura 

que passen els dies s’han fet varies revisions més a la carpeta per tal d’eliminar més 

fotografies i reduir el nombre final d’aquesta, per tal de simplificar la selecció final.  

Per poder triar les fotografies definitives, s’han dividit aquestes per les diferents 

temàtiques que es buscaven. Finalment, s’han escollit les que és consideraven la millor 

fotografia de cada categoria, segons el propi instint de l’autora i l’opinió de diferents 

persones. 

 

 

2.5 Retoc fotogràfic 

El retoc digital de totes les imatges s’ha realitzat amb el programa Photoshop, ja que 

és un dels softwares més coneguts i utilitzats per l’edició de fotografies, i les seves 

possibilitats són il·limitades.  

El primer que s’ha realitzat a cada fotografia, en la pantalla de càmera RAW, és 

adjudicar el model de la càmera, per tal de corregir la distorsió de la imatge, i després 

manualment retocar els “halos” per corregir l’aberració cromàtica i la quantitat per 

corregir la vinyeta de la lent. Posteriorment s’ha estudiat l’histograma per veure si hi 

ha parts de la imatge subexposades o sobreexposades. Aquestes s’han corregit a través 

de les propietats bàsiques de la imatge com la temperatura de color, la exposició, el 

contrast, etc.  

Un cop obertes les fotografies amb el Photoshop s’ha aplicat una màscara 

d’enfocament, per tal de millorar la nitidesa de les imatges. També s’ha utilitzat un 

desenfocament per ressaltar les parts més enfocades de la fotografia. Varies de les 

fotografies han estat retallades, sempre a proporció. El criteri a seguir a l’hora de 
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retallar-les ha estat la regla dels terços, per tal d’aconseguir un bona composició, 

centrant els punts d’interès de les fotografies en els punts forts de la imatge. També 

s’ha tingut en compte el pes dels elements de les fotos i les zones més calentes i 

fredes. 
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3. Estudi Previ 

 

3.1. Anàlisi de Barcelona 
Tot aquest projecte va entorn a una ciutat, Barcelona, i en concret a un carrer 

d’aquesta, La Rambla. Barcelona és una ciutat especial, per a molts considerada com 

única. Situada entre costa i muntanya, la capital de Catalunya és la segona ciutat més 

gran d’Espanya amb aproximadament 1.700.000 habitants. És turística i cosmopolita, 

milers de persones passegen cada dia pels seus carrers, contemplant la combinació de 

passat, present i futur que es respira a la ciutat.  

És molt difícil definir una ciutat com Barcelona, podríem descobrir mil cares i encara 

ens en quedarien mil més per conèixer. Per aquest motiu és complicat intentar 

representar-la en una reportatge fotogràfic. Per tant, el primer que s’ha de fer és 

realitzar un anàlisi tant de la ciutat com de La Rambla i definir quins són els aspectes 

que volem que es representin, intentant ser fidels i objectius a la realitat. 

 

3.1.1 Història de la ciutat 

Per entendre com és i com es viu a la ciutat s’ha de mirar enrere, ja que és una ciutat 

amb molta història i amb referències del seu passat. Són molts els pobles que han 

viscut en aquest territori, des dels Íbers i els Cartaginesos, als romans, els qual varen 

ser els creadors de la ciutat, i la van anomenar Barcino. La posició estratègica de la 

ciutat, que comunicava el gran eix del nord amb el Mediterrani i situada entre dos rius, 

el Llobregat i el Besòs, van fer que aquesta tingués un gran desenvolupament 

comercial i econòmic. Els romans van començar amb l’organització urbanística i 

actualment encara podem trobar restes de l’antic Barcino a diferents punts de 

Barcelona. 

Barcelona va seguir creixent gràcies a l’expansió medieval, arribant als seus límits 

d’espai. Amb perspectives de seguir creixent tant urbanísticament com de forma 

social, es va crear una nova muralla per tal de protegir els seus conreus, que es 
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trobarien a l’actual Raval. Amb el desenvolupament de Barcelona es va crear una 

ciutat gòtica al voltant de l’actual plaça Sant Jaume, al mateix temps que es formava la 

ciutat artesanal a Santa Maria del Mar, convertint Barcelona en un centre de 

mercaders, comerciants i professionals. 

Ja al segle XVII dos grans fets van marcar l’evolució de la ciutat, la derrota militar de 

1714 a la Guerra de Successió i la derrota contra les tropes napoleòniques al 1808. 

Després de patir aquestes derrotes militars, Barcelona es va refer i va viure un fort 

renaixement econòmic gràcies a la indústria i la llibertat de comerç amb Amèrica.  

Durant el segle XIX Barcelona va viure importants moviments socials i polítics. 

Aquests fets, juntament amb els canvis que transformarien la ciutat, com 

l’enderrocament de les muralles que permetria créixer la ciutat, reformes urbanístiques 

que solucionarien la degradació de la ciutat i la falta d’espais públics, l’arribada del 

primer ferrocarril l’any 1848 o l’Exposició Universal de 1888 que va comportar la 

millora de les infraestructures de la ciutat i una projecció a nivell internacional, van fer 

evolucionar Barcelona. 

Barcelona va viure un creixement geogràfic i demogràfic a la ciutat amb la unió de les 

poblacions que l’envoltaven, que es convertirien en nous barris d’aquesta. L’Exposició 

de l’any 1929 va comportar millores urbanístiques i també la creació del Metro de 

Barcelona, un dels mitjans de transport imprescindibles avui dia a la ciutat. 

L’any 1936, quan es vivia la segona República Espanyola, va estellar la Guerra Civil. 

Barcelona va lluitar en defensa de la democràcia i la llibertat, però aquest suport a les 

forces republicanes el va pagar molt car durant els 3 anys de Guerra Civil, que va ser 

bombardejada en múltiples ocasions, i amb el 36 anys següents de Dictadura 

Franquista, en els quals Barcelona va viure entre el dolor i la repressió. 

Les institucions catalanes i entitats socioculturals van recuperar la llibertat a finals dels 

anys 70, juntament amb la recuperació de la democràcia espanyola. A partir d’aquest 

moment va començar un renaixement cultural i urbanístic que evoluciona fins 

l’actualitat. 
 

Un dels fet més importants que ha viscut Barcelona en els últims anys, i que ha causat 

grans canvis a la ciutat van ser les Olimpíades del 1992. Un esdeveniment a nivell 
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mundial com aquest, té com resultat un gran desenvolupament de les infraestructures, 

de la mateixa manera que un augment del reconeixement de la ciutat. I Barcelona va 

saber aprofitar molt bé aquesta ocasió. 

Un dels aspectes més rellevants del canvi de la ciutat va ser la renovació de la façana 

marítima per la creació de la Vila Olímpica. Es va reconvertir totalment una zona de 

naus, fàbriques i cases antigues, on únicament hi havia una petita àrea de platja, en un 

dels principals reclams de la ciutat. Un llarg passeig marítim, que avarca tota la costa 

de Barcelona, plena de d’activitats d’oci i comerç. La ciutat també va millorar el 

transport, per tal de facilitar el desplaçament amb vehicles a la ciutat, es van crear les 

Rondes, un cinturó de carreteres que envolten Barcelona. També es va crear una nova 

terminal a l’aeroport del Prat, pensant en tota la gent que rebria la ciutat. La 

transformació de la ciutat no es va limitar a la creació d’equipament i infraestructures, 

es van crear nous parcs, es van modificar les estructures viàries, es va incrementar la 

xarxa de transports urbans i es va millorar la estructura de telecomunicacions. 

Sens dubte les Olimpíades, considerades per molts com les millors de la era moderna, 

van ser un punt de partida clau per la ciutat. Es va donar a conèixer a nivell global, un 

impacte urbanístic i de transport que va millorar la confortabilitat de la ciutat i es 

converteix en una ciutat de referència tant per el turisme com per els negocis. 

L’any 2004 Barcelona també viu un important esdeveniment a nivell cultural, El 

Fòrum de les Cultures, que tot i que no va causar la mateixa repercussió que el Jocs 

Olímpics, va servir un cop més per donar a conèixer la ciutat, per crear nous espais i 

reestructurar certes zones. 

 

3.1.2 Barcelona a l’actualitat 

Un dels trets que més descriu Barcelona és que és una ciutat cosmopolita, des de fa 

molts anys ha acollit a gent d’arreu que ha vingut a la ciutat en busca d’un futur millor. 

Amb un 17% d’immigració és una de les ciutats espanyoles més multiracials. Caminar 

per Barcelona, és caminar per un contrast de cultures, de llengües i races que han après 

a conviure, deixant de banda la discriminació. Aquest fet està creant un gran 

mestissatge cultural  que creix generació a generació. I és que l’essència de Barcelona 
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és aquesta mescla de cultura pròpia i influències adoptades a la societat que la 

converteixen en una ciutat moderna, oberta i hospitalària. 

Barcelona també és una de les ciutats turístiques més importants d’Europa, rep cada 

any més de 7 milions de turistes que venen atrets per una ciutat que aporta unes 

condicions molt atractives. La seva arquitectura repassa més de 2.000 anys d’història i 

és l’única ciutat del món que compte amb nou edificis considerats patrimoni de la 

humanitat per la UNESCO. També és la quarta ciutat que ofereix més oferta cultural a 

nivell mundial, per darrera de Londres, Roma i París. El seu clima mediterrani ofereix 

temperatures suaus durant tot l’any, amb més de 8 km de platges i sent alhora una 

ciutat a peu de muntanya, Barcelona és un gran destí turístic a qualsevol estació de 

l’any. 

Però no tota la gent que rep la ciutat ve atreta pel turisme, molts venen per negocis o 

congressos, ja que Barcelona és un important centre econòmic. Segons la ICCA 

(International Congress & Convention Association) és la tercera ciutat del món amb 

més congressos internacionals,  mostra d’aquest fet és que la ciutat acull des del 2004 

la EIBTM, Fira Internacional de Incentius, Viatges de Negocis i Reunions, 

considerada la fira més important a nivell mundial en aquest camp. Això és degut a les 

grans instal·lacions firals que té la ciutat, a la capacitat d’aquesta per promoure grans 

esdeveniments internacionals i també al seu atractiu turístic. 

I és que la capital catalana és una ciutat amb activitat constant, tant diürna com 

nocturna. Les nits a Barcelona també són un gran reclam de la ciutat, ofereix  

propostes totalment plurals i obertes cada dia de la setmana, des de les més clàssiques 

a les més alternatives. 

Barcelona també és una ciutat molt compromesa amb l’esport, amb grans 

instal·lacions destinades a un gran ventall de categories esportives i amb grans 

esportistes provinents de la ciutat, és una clara reivindicadora de l’esport a la vida 

quotidiana. Un dels grans mites esportius de la ciutat és el Futbol Club Barcelona, 

conegut arreu del món. 
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3.1.3 Barcelona i la cultura 

Barcelona és una ciutat plena de cultura, art i tradició pròpia. Ha estat i segueix sent 

una ciutat plena d’inspiració, innovació i creativitat. Això ho demostra el gran ventall 

de creadors que han desenvolupat aquí la seva producció artística en les diferents 

vessants tant de l’art com del pensament. Com també ho demostren els més de 50 

museus que podem trobar a la ciutat, la gran varietat d’esdeveniments culturals que es 

realitzen per els seus carrers o el gran compromís de la ciutat amb les festes i les 

tradicions catalanes. 

Antoni Gaudí és probablement l’autor amb més renom de la ciutat, arquitecte del 

Modernisme i creador d’obres tant conegudes com la Sagrada Família, La Pedrera o El 

Parc Güell, ha fet donar a Barcelona la volta al món amb el seu art. Cal anomenar 

també com a grans arquitectes del Modernisme a Josep Puig i Cadafalch o Lluís 

Domènech i Muntaner, ja que aquest és un dels corrents més destacats de la ciutat. Tot 

i que el patrimoni arquitectònic de Barcelona repassa milers d’anys, des d’esglésies 

romàniques a catedrals gòtiques, fins als edificis i monuments del disseny més 

innovador. 

Per Barcelona també han passat pintors i artistes de renom mundial, com és el cas de 

Salvador Dalí, un dels màxims exponents del surrealisme juntament amb Joan Miró. 

Ambdós són grans creadors inspirats per aquesta ciutat, de la mateixa manera que 

Antoni Tàpies, un dels grans exponents a nivell mundial del informalisme, o el gran 

Pablo Picasso, dins del moviment del cubisme. Cada un d’aquests autors tenen la seva 

pròpia fundació a la ciutat, a excepció de la de Dalí que es troba a Figueres, la seva 

ciutat natal. 

Però una de les disciplines que més viu Barcelona sens dubte és la música. Podríem 

considerar tres edificis com a emblemes de la música barcelonina, El Palau de la 

Música, una obra d’art del Modernisme, l’Auditori i el Gran Teatre del Liceu, un dels 

escenaris més importants d’òpera al món. Però una de les grans especialitats musicals 

de la ciutat són el festivals, com ara el Sónar, un festival de música electrònica i 

experimental. El Primavera Sound, per on passen tant noves propostes musicals  

d’artistes independents com grans grups de renom. El Cruïlla de Cultura, festival on es 
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mesclen cultures, països i gent o el Festival Internacional de Jazz,  demostra que 

Barcelona aposta fort per la música en tots el seus estils. 

Per la seva relació amb el català, la literatura representa un aspecte molt especial dins 

la cultura barcelonina. En aquesta ciutat han viscut grans escriptors com Joan Maragall 

o Jacint Verdaguer al renaixement cultural del segle XIX o escriptors de gran renom 

com ara Salvador Espriu o Mercè Rodoreda. Molt lligat amb la llengua també trobem 

les arts escèniques, part molt important a la ciutat que, sens dubte, és una ciutat plena 

de teatres i d’on han sorgit grans companyies com el Tricicle, pionera en el teatre 

gestual, i grans dramaturgs, actors i directors que donen força a la tradició teatral 

catalana. 

 

Deixant de banda les vessants més artístiques i intel·lectuals de la cultura barcelonina, 

també són de gran importància les tradicions i la cultura popular, una part fonamental 

del llegat patrimonial que defineix i caracteritza la ciutat. Un llegat extraordinàriament 

ric i divers que recolza la participació, la creativitat i el compromís de la ciutat. Un 

gran exemple d’aquests són el gegants, que sempre surten per festa major, 

acompanyats dels seus animals simbòlics, molts units amb el foc, igual que els diables 

que creen els populars correfocs. Les sardanes a ritme de gralles i tambors o els 

espectaculars castellers que creen grans torres humanes, són tradicions molt pròpies 

tant de Catalunya com de Barcelona i són una gran mostra d’una cultura única. 

Per últim, no podem oblidar la gastronomia de la ciutat. Basada en la dieta 

mediterrània i combinant ingredients tant de mar com de muntanya, gràcies a la seva 

localització. Aquesta atrau a molts turistes i és un gran reclam a la ciutat. 
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3.2 Anàlisi de La  Rambla 

La Rambla de Barcelona és el passeig que comunica la Plaça Catalunya,  el centre de 

la ciutat, amb el Port Vell, on trobem el monument de Colom. El nom de La Rambla 

prové de la paraula àrab rámla, que significa areny o sorral, mot que heretem del pas 

dels musulmans per la ciutat. 

 

3.2.1 Història de La Rambla 

Originàriament La Rambla era un torrent que baixava de la serra de Collserola i 

canalitzava l’aigua fins al mar. Durant l’Edat Mitjana, el passeig era el límit amb la 

ciutat medieval, la muralla del segle XIII. Durant el segle XIV amb l’expansió tan 

econòmica com política de la Corona D’Aragó, la població va augmentar i es va 

construir una nova muralla per ampliar la ciutat, aquesta arribaria fins l’actual Raval, 

que en aquell moment era una zona agrícola. L’aspecte del passeig durant els segles 

XV i XVI era d’horts, mercats i fires, encara no s’havia urbanitzat.  

Amb l’aparició de les noves ordres religioses es va concentrar a La Rambla la major 

part dels convents de l’època. Molts d’aquests van ser destruïts a mitjans dels segle 

XIX amb l’enderrocament de les muralles, ja que es va tornar a ampliar la ciutat. 

Aquest nou pla urbanístic és conegut com el Pla Cerdà i va significar un gran canvi 

urbanístic a la ciutat, especialment a La Rambla, que a partir d’aquell moment és va 

començar a  urbanitzar. Va ser llavors quan es va convertir en el passeig preferit de la 

societat barcelonina i es van anar construint edificis tant emblemàtics com el Gran 

teatre del Liceu. 

 

3.2.2 La Rambla a l’actualitat 

Actualment la seva llargada és de 1,3 kilòmetres i està dividit en 6 trams diferents.  

Començant per Plaça Catalunya el primer tram que trobem  és l’anomenada Rambla de 

Canaletes, aquest nom és degut a la font instal·lada en aquest primer tram. La font de 

Canaletes es va inaugurar el 1860. Es diu que la gent que beu d’aquesta font torna a la 

ciutat, per aquest motiu és un reclam turístic. Per altra banda, és més coneguda pels 
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residents de la ciutat, com el punt de trobada on es celebren les victòries del Futbol 

Club Barcelona. El més característic d’aquesta part de La Rambla són els quioscos, 

plens de llibre i diaris, que trobem a ambdós costats del passeig. 

El segon tram de La Rambla és la Rambla dels Estudis, anomenada així degut al 

edifici de l’Estudi General o Universitat construït al segle XV, que posteriorment  

Felip V suprimiria i convertiria en una caserna militar. Aquesta també és coneguda 

com la Rambla del Ocells, degut a les parades de venda d’animals que es trobaven fins 

fa pocs anys. 

El tercer tram que trobem és la Rambla de les Flors, aquest era l’únic lloc de 

Barcelona que es venien flors al segle XIX, d’aquí prové el seu nom. Aquest tram 

també és conegut com la Rambla de Sant Josep, ja que hi havia un convent amb el 

mateix nom, el qual és actualment el mercat de la Boqueria, molt conegut a la ciutat.  

Si seguim baixant direcció al mar trobem la Rambla dels Caputxins, el seu nom també 

és degut a un convent de frares caputxins que és trobava em aquest tram. Aquest 

convent es va tirar a terra i actualment hi trobem la Plaça Reial. També és coneguda 

com la Rambla del Centre, ja que és el tram més antic obert com a passeig, l’origen de 

la Rambla. En aquesta part podem trobar un mosaic al paviment creat per Joan Miró i 

el Gran Teatre del Liceu. És la part del passeig on es concentren més terrasses per fer 

una parada i contemplar la gentada que puja i baixa per La Rambla. 

El següent tram és la Rambla de Santa Mònica, durant molts anys vestíbul del port, 

punt de trobada entre el Port de Barcelona i la ciutat. El nom és degut a la parròquia 

que hi trobem que porta el mateix nom, i que va ser en el seu temps, convent dels 

Agustins descalços. En aquest tram el carrer s’eixampla i és on es troben actualment 

les populars estàtues humanes, molt característiques de La Rambla. També trobem un 

gran nombre de pintors i retratistes que venen quadres de record de la ciutat o 

caricatures que fan al moment. Al centre de la Rambla de Santa Mònica també trobem 

parades d’artesania, el Teatre Principal i el monument a Colom que tanca el Passeig, 

aquest commemora el fet de la tornada del seu primer viatge a Amèrica i que la seva 

primera presentació als reis Ferran i Isabel fos a Barcelona 
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L’últim tram de La Rambla, i el més recent de tots, és l’anomenada Rambla del Mar. 

És tracta d’una passarel·la de fusta ondulada anomenada Rambla de Mar, ens porta 

per damunt de les aigües, fins al començament del Moll d'Espanya. Aquesta 

passarel·la, ideada per Helio Piñón i Albert Viaplana, va començar a funcionar de 

manera intermitent al setembre de l'any 1994. 

Al final d'una via tan antiga, pintoresca i enriquida amb els signes la seva història com 

és la Rambla de Barcelona, única al món, la Rambla de Mar, nascuda de fa poc, és 

una novetat que, entre les grans obres portades a terme durant aquests darrers anys per 

obrir la ciutat al mar, fa possible que els ciutadans i visitants de Barcelona, també des 

de la passarel·la, vegin el mar més d'a prop. 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Diferents trams de la Rambla 
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3.3  Antecedents 

Alhora de crear un reportatge fotogràfic, sigui quina sigui la temàtica, és bo saber quin 

estil busques en les teves fotografies. Quan no s’és un fotògraf professional sobretot, 

és interesant investigar en el món de la fotografia, conèixer fotògrafs, veure fotos i 

més fotos, empapar-se d’imatges per tal d’enfocar les teves ambicions fotogràfiques 

cap a una direcció, i analitzar i entendre obres d’altres autors, ajuda a assimilar 

conceptes que poden ajudar a crear un estil propi. No es tracta de copiar fotografies, 

sinó de saber trobar l’essència d’aquestes, descobrir tot el que et pot transmetre una 

imatge, per poder aconseguir, a base d’hores i pràctica, fotografies pròpies que 

transmetin allò que es busca. 

 

 3.3.1 Fotògrafs 

Són molts els fotògrafs que poden inspirar o servir com a referents per a realitzar un 

reportatge fotogràfic. Qualsevol persona té una visió i una opinió pròpia envers la 

fotografia, i quan més s’aprèn i més elements crítics es tenen, més es pot decantar cap 

un estil fotogràfic o un altre, o cap a diferents autors. Per aquest projecte s’estudien 

fotògrafs catalans que han realitzat part de la seva obra al carrers de Barcelona, ja que 

són els referents directes a l’objectiu d’aquest reportatge. 

Tot i això, es considera necessari anomenar certs fotògrafs que també són una gran 

font d’inspiració i sobretot d’admiració.  Fotògrafs que han arribat a ser mundialment 

coneguts per la seva obra com Henri Cartier-Bresson, considerat el pare del 

fotoreportatge i sempre amb la idea de la recerca del instant decisiu, un concepte molt 

buscat en aquest projecte. Altres autors com Robert Doisneu i la seva representació de 

la gent de Paris  o el gran Robert Frank i la seva visió de la societat americana, també 

són grans referents. I també cal anomenar a William Klein, un dels pioners en realitzar 

reportatges de ciutats o Garry Winogrand i Lee Friedlander, precursors de la fotografia 

de carrer. La llista de fotògrafs podria ser eterna, i la selecció tant dels autors que 

s’acaben d’anomenar, com dels que s’aprofundeix en les següents línies, han estat 

triats per criteri propi, segons el que més ha inspirat a l’hora de realitzar el projecte. 
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Fig. 3.2 Henri Cartier-Bresson, Sevilla, 1933 

Fig. 3.3 Robert Doisneau, Paris, 1943 

 

Fig. 3.4 Robert Frank, Chicago, 1956 
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Fig. 3.5 Willian Kleim, New York, 1955 

Fig. 3.6 Garry Winogrand, California, 1969 

Fig. 3.7 Lee Friedlander, New York, 1966 
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Frederich Ballell (Guayama, 1864 – Barcelona, 1951) 

Ballell va ser un dels precursors del fotoperiodisme a Catalunya, fou soci fundador de 

l’Associació de Premsa Diària a Barcelona i va treballar per a varies revistes. Aquest 

autor, amb una obra de més de 2600 fotografies publicades, va plasmar la realitat 

social de la vida barcelonina del primer quart del segle XX. Fidel seguidor dels 

esdeveniments de Barcelona, tant urbanístics com socials, ens deixa una gran obra, que 

actualment es troba a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, on es representa fidelment una 

època i una societat. La seva obra més coneguda és “La Rambla 1907-1908” on 

plasma el dia a dia d’un dels carrers més concorreguts de la ciutat i ens mostra la 

personalitat heterogènia de la seva gent. Per tant aquest fotògraf és un gran antecedent 

per la realització d’aquest reportatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Frederich Ballell, Barcelona, 1907 

Fig. 3.9 Frederich Ballell, Barcelona, 1908 
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Joan Colom ( Barcelona, 1921) 

Colom aprèn fotografia de forma autodidacta i l’any 1957 entra a l’Agrupació 

Catalana AFC. Considerat dins del moviment Nova Vanguardia, juntament amb 

companys seus com Miserachs o Maspons, és un dels pioners de la composició de 

sèries fotogràfiques i és considerat com el renovador de la fotografia de la postguerra 

espanyola. Inspirat en la fotografia de Català-Roca i Cartier-Bresson, l’any 1958 

s’interessa per la realitat del Barri Xino de Barcelona, actualment el Raval. 

Aconsegueix retratar la idiosincràsia de barri durant la dècada dels 50, deixant un 

important testimoni gràfic d’un barri i d’una ciutat, en un moment ple de canvis 

socials. Durant la seva trajectòria ha guanyat varis premis entre els quals destaquen el 

Premi Nacional de Fotografia l’any 2002, Premi Nacional d’Arts Visuals l’any 2004 o 

la Creu de Sant Jordi el 2006. L’any 2012 va cedir tot el seu arxiu fotogràfic al 

MNAC, amb més de  9.000 fotografies. Actualment encara recorre els carrers de 

Barcelona amb la seva càmera. 

  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Joan Colom, Barcelona, 2010 Fig. 3.10 Joan Colom, Barcelona, 1961 
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Francesch Català-Roca (Valls, 1922 – Barcelona, 1998) 

Català-Roca va ser introduït al món de la fotografia a través del seu pare, també 

fotògraf. És un dels fotògrafs amb més renom de la fotografia contemporània tant de 

Catalunya com d’Espanya. Va ser reporter gràfic a varies publicacions periodístiques i 

es va relacionar molt amb el món artístic i cultural de l’època; artistes com Dalí, Miró, 

Tàpies o Chillida. La seva relació amb l’arquitectura també vas ser molt estreta, 

convertint-se en un gran fotògraf del modernisme, emfatitzant l’esplendor i la riquesa 

del moviment.  Però pel que més podem caracteritzar aquest autor és pel seu retrat viu 

i proper de la societat de meitat del segle XX. Amant de la realitat, va plasmar una 

època amb una fotografia plena d’ironia i complicitat. Va ser un fotògraf inquiet i amb 

molta personalitat, que es va recórrer Espanya durant mig segle, retratant la vida als 

carrers dels pobles i les ciutats, mostrant el canvi que aquests estaven patint. Català 

Roca va guanyar dos cops el premi de la Ciutat de Barcelona i també el premi 

Nacional d’Arts Plàstiques que dóna el Ministeri de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Català-Roca, Barcelona, 1950 Fig. 3.13 Català-roca, Barceloa, 1953 
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Eugeni Forcano (Canet de Mar, 1926) 

Va aprendre fotografia de forma autodidacta i l’any 1949 va ingressar a l’Agrupació 

Fotografia de Catalunya. L’any 1960 comença a treballar per la revista Destino, per la 

qual realitzarà portades i reportatges fins l’any 1974. Ha guanyat molts premis durant 

la seva trajectòria, entre ells dos cops el Premi de la ciutat de Barcelona al 1963 i 1976 

i la creu de Sant Jordi l’any 2012. L’any 2010 va cedir a l’arxiu fotogràfic de 

Barcelona 650 fotografies de la seva obra “ la meva Barcelona”, en ella retrata la vida 

a la ciutat, les seva gent i la seva manera de fer les coses. Amb una fotografia molt 

humanista Forcano ens mostra la Barcelona dels anys 60. 

 

	  

 

Fig. 3.14 Eugeni Forcano, Barcelona, 1962 Fig. 3.15 Eugeni Forcano, Barcelona, 1964 
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Ramón Masats (Caldes de Mont Bui, 1931) 

El seu interès per la fotografia comença fullejant la revista Arte Fotográfico durant el 

seu servei militar, decideix comprar-se una càmera i s’inscriu al Cercle de Fotografia 

del Casino del comerç de Terrassa. El seu primer reportatge el realitza a La Rambla 

l’any 1953. Un any més tard ingressarà a l’Agrupació de Fotògrafs de Catalunya. 

L’any 1957 començarà a treballar com a reporter de La Gaceta i es recorre tota 

Espanya. Les fotografies de Masats transmeten tota la tradició, els costums i la vida 

rural de l’Espanya de la postguerra. Les seves fotografies són en blanc i negre fins 

l’any 1965, posteriorment va treballar a televisió i va passar 18 anys fora del món de la 

fotografia. A partir del 1982 Masats va tornar aquest cop amb fotografia amb color. 

Entre els varis premis que ha guanyat, destaquen el premi Negtor de la fotografia que 

va guanyar l’any 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 Ramón Masats, Barcelona, 1956 Fig. 3.17 Ramón Masats, Barcelona, 1956 
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Xavier Miserachs  ( Barcelona, 1937-1998) 

Miserachs va abandonar el seus estudis de medicina per dedicar-se a la fotografia. 

L’any 1952 és va unir a la Associació Fotogràfica de Catalunya on es va relacionar 

amb fotògrafs com Oriol Maspons, Ricard Terré o Ramón Masats, amb aquests dos 

últims presenta la seva primera exposició l’any 1957.  Va treballar per varies revistes i 

també en obres d’autor. La seva obra plasma la societat dels anys 50 i 60, una imatge 

renovada d’un moment històric de recuperació econòmica i política. L’any 1998 va 

guanyar la creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat de Catalunya, després d’una 

trajectòria fotogràfica que deixa  més de 80.000 imatges. Per aquest treball ens 

centrem sobretot en l’obra “Barcelona en blanc i negre”, Miserachs va fotografiar amb 

més de 7.000 fotografies la ciutat entre els anys 1962-1964, per aconseguir descriure 

com era la Barcelona a través de la imatge amb un recull de 371 fotografies. 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18  Xavier Miserachs, Barcelona, 1962 

Fig. 3.19 Xavier Miserachs, Barcelona, 1962 
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Isabel Steva Hernandez “Colita” (Barcelona, 1940) 

Colita aprèn l’ofici de la fotografia a través dels fotògrafs Maspons, Ubiña i 

Miserachs. Amb aquest últim l’any 1961 comença a treballar com a laborista i 

estilista. En el últims anys del franquisme col·labora amb varies entitats de premsa 

progressista. Colita es va especialitzar en retrats i forma part de l’anomenat “Gauche 

Divene”, grup de professionals, intel·lectuals i artistes. Un cop acabat el franquisme, 

Colita es dedica a fotografiar la seva ciutat, retratant els canvis i l’evolució d’una 

època i reflexant la cultura i la vida social de la ciutat. Colita amb 44 anys de professió 

ha realitzat més de 40 exposicions i ha publicat més de 30 llibres. Actualment la seva 

obra es troba al Museu d’Art de Catalunya. Durant la seva trajectòria ha guanyat la 

Medalla al Mèrit Artístic que otorga l’Ajuntament de Barcelona, l’any 1998 i la Creu 

de Sant Jordi l’any 2004. 

 

	  

	  

	  

	  

	  	    
 

 

 

 

 

Fig. 3.20 Colita, Barcelona, 1977 

Fig. 3.21 Colita, Barcelona, 1979 
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Kike del Olmo (Barcelona, 1968) 

Decideix dedicar-se professionalment a la fotografia l’any 1996. Viatja durant un any i 

mig a Austràlia i al Sud-Est Asiàtic fent treballs esporàdics. Posteriorment passa 4 

anys a Xile i Perú treballant com a fotògraf a diferents mitjans de comunicació. L’any 

2001 es desplaça fins a la Índia per a cobrir la guerra d’Afganistan i treballa per 

agències de fotografia, com a corresponsal d’Onda Cero i per a periodistes 

internacionals de la zona. Per aquest projecte s’ha estudiat el seu últim llibre, 

“Barcelona sin filtro”, el qual el propi autor defineix com un retrat des de dins, des del 

dia a dia d’una ciutat a peu de carrer, cosmopolita, rica, pobre i, sobretot, canviant a 

cada cantonada, que pretén ser un homenatge a tota la gent que fa de Barcelona, 

Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Kike del Olmo, Barcelona, 2012 

Fig. 3.23 Kike del Olmo, Barcelona, 2012 
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3.3.2 Estil Fotogràfic 

Aquest projecte és centra en la ciutat de Barcelona, en el seu dia a dia, en la seva 

rutina quotidiana. Partint de la idea que les ciutats les creen les persones, i que la vida 

social i col·lectiva de les persones es crea al carrer, aquest serà el lloc on buscarem 

l’essència de  Barcelona. 

Per tant, es considera que el gènere que representa més aquest projecte és l’Street 

Photography, és a dir, la fotografia de carrer.  Es tracta de fotografia urbana, perdre’s 

per la ciutat amb una càmera fotogràfica i intentar documentar la vida diària, 

l’essència de la ciutat en tots els seus aspectes; irònics, inesperats, tràgics o tendres.  El 

gènere de l’Street Photography és un mirall de la realitat, una mescla de l’arquitectura, 

la gent que hi viu, els costums, la cultura, la personalitat de la ciutat.  

Un dels punts més importants d’aquest gènere és la paciència del fotògraf, ja que es 

pot passar hores observant l’entorn urbà, amb la càmera preparada, passant 

desapercebut entre la gent per aconseguir captar aquell moment que reflexa les 

emocions quotidianes entre famílies o amics, una expressió especial d’un nen, la rutina 

amb la que un treballador fa la seva feina, en definitiva, la millor escena del teatre del 

món urbà. Donant una gran importància a l’enquadrament, però sobretot, al moment. 

Es tracta d’un gènere molt lliure, sense normes, amb el qual pots aconseguir uns 

resultats il·limitats. Tot i això, hi ha certs aspectes que caracteritzen aquest gènere. 

L’aspecte més important, i com el propi nom del gènere indica, és que l’escenari de la 

fotografia ha de ser el carrer, o un lloc públic.  No és necessari que el protagonista de 

la imatge sigui una persona, però si que és important que apareguin a les fotografies. 

En aquestes es busca la espontaneïtat, el moment decisiu en que una acció, una llum, 

una coincidència d’elements coordinats representin allò que busques per a la teva 

imatge. És per aquest motiu que els actors de la fotografies no poden ser conscients de 

que estan sent fotografiats, no poden posar, ni pot haver-hi un guió. Tot i que la major 

part de les fotografies de l’Street Photography són en blanc i negre, no és un aspecte 

imprescindible en aquest gènere, en moltes fotografies és el propi color el que aporta 

aquell “què” que converteix la imatge en una bona fotografia. També és important no 

abusar del retoc fotogràfic, es poden fer correccions, però sempre intentar mantenir el 

màxim realisme de la imatge. 
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Tot i ser un gènere que fa molts anys que existeix, actualment amb l’evolució de la 

tecnologia i la baixada de preus de les càmeres fotogràfiques, cada cop trobem més 

persones que es dediquen aquest gènere. El fet de no necessitar un gran equip 

fotogràfic, ni tampoc uns escenaris o uns actors determinats provoca que qualsevol 

persona, fins i tot amb un smartphone o una tablet, pugui aconseguir grans fotografies. 

Si busquem l’origen de l’Street Photography, tot i que ja hem esmentat que és un 

gènere que fa molts anys que existeix i que pot anar molt lligat al fotoperiodisme, el 

trobem als anys 60. Dos dels grans precursors varen ser Lee Friedlander i Garry 

Winogrand, els quals varen voler captar la vida de la ciutat de Nova York. Juntament 

amb Diana Arbus van realitzar una exposició de fotografia de carrer al MoMA, l’any 

1967, anomenada New Documents. Aquesta va ser la primera exposició fotogràfica 

considerada d’Street Photography. 
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4. Planificació 

 

La taula següent és un resum de la planificació de tot el projecte, definint les tasques 

realitzades, els mesos durant els quals s’han portat a terme aquestes tasques i les hores 

de dedicació aproximades que s’han destinat a cada una de les tasques. 

 

 setembre octubre novembre desembre gener Hores de 

dedicació 

Elecció del 

projecte 

x     2 hora 

Objectius x  x   6 hores 

Cerca 

d’informació 

x x x x x 80 hores 

Selecció de la 

informació 

x x x x x  40 hores 

Estudi previ x x x   70 hores 

Reportatge 

fotogràfic 

x x x x x 170 hores 

Selecció de les 

fotografies 

x x x x x 30 hores 

Retoc digital    x x 35 hores 

Elaboració de 

la memòria 

x x x x x 100 hores 

Conclusions     x 5 hores 

Estudi 

Econòmic 

   x x 15 hores 

Revisió de la 

memòria 

  x x x 20 hores 

Preparació de 

l’entrega del 

projecte 

     

x 

 

10 hores 
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Com qualsevol projecte audiovisual, aquest es divideix en tres fases; la preproducció,  

la producció i la postproducció. La primera fase, la preproducció, consisteix en totes 

les tasques que es necessiten a priori per la realització del projecte. Marca els 

objectius, recerca i selecció de la informació, cerca i estudi d’antecedents i crear una 

planificació, per tal d’organitzar les tasques en el temps destinat a realitzar el projecte. 

Aquesta fase s’ha realitzat majoritàriament durant el mesos de setembre, octubre i 

novembre i s’han destinat unes 200 hores aproximadament. 

La segona fase del projecte és la producció, en aquest cas, la realització de les 

fotografies pel reportatge. Aquesta tasca s’ha realitzat durant gairebé tots els mesos 

destinats a la realització del projecte i s’ha destinat unes 170 hores aproximadament.   

Per últim, la tercera fase és la postproducció, en aquesta és on es seleccionen les 

millors fotografies, segons el criteri estipulat. Un cop seleccionades es passa a realitzar 

el retoc digital, es corregeixen certs elements de la fotografia per tal de millorar-la. Un 

cop acabat tot el procés fotogràfic, es realitza un estudi sobre l’exposició fotogràfica 

que és pot realitzar amb el projecte finalitzat. 

Un cop acabades les tasques més relacionades amb la fotografia toca seguir amb el 

projecte, on s’ha realitzat un estudi sobre l’impacte mediambiental del projecte i un 

estudi econòmic d’aquest, per plasmar totes les despeses que ha suposat aquest 

projecte, tant de manera directa, com indirecta o en amortitzacions. Un cop 

Preparació de 

la presentació 

oral 

     

x 

 

10 hores 

Presentació i 

defensa del 

projecte 

     

x 

 

2 hores 

Tutories x x x x x 5 hores 

Total d’hores 600 hores 

Taula 4.1 Planificació del projecte 
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finalitzades totes les tasques anteriors, es realitzen les conclusions generals de tot el 

projecte i d’aquesta manera s’acaba el procés de postproducció. Aquest s’ha realitzat 

majoritàriament durant els mesos de desembre i gener i s’han destinat 200 hores 

aproximadament. 

Un cop el projecte ha finalitzat toca entregar-lo i preparar la presentació i defensa del 

projecte propi davant el tribunal, aquestes són tasques que també s’han inclòs dins de 

la planificació, de la mateixa manera que les tutories, que s’han anat realitzant durant 

la realització del projecte. 
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5. Reportatge Fotogràfic 

 

5.1 Fotografia 1 

Títol: La Rambla 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 20 mm 

Velocitat d’exposició: 1/60 s 

Obertura del diafragma: f/4,5 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia és la imatge de l’inici de La Rambla de Canaletes, i 

s’ha triat com a introducció al reportatge per situar a l’espectador.  

 

Fig. 5.1 Fotografia 1 
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5.2 Fotografia 2 

Fig. 5.2 Fotografia 2	  

	  

Títol:  Ciutat d’acollida 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 38 mm 

Velocitat d’exposició: 1/25 s 

Obertura del diafragma: f/4’5 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia mostra la diversitat de races que conviuen a la ciutat, 

ja que podem veure gent de diferents nacionalitats realitzant una acció tant rutinària 

com pot ser esperar l’autobus. Barcelona des de fa molts anys ha acollit a gent d’arreu 

convertint-se en una ciutat multiracial i cosmopolita, una ciutat que ha après ha 

respectar i disfrutar el millor de cada cultura. 
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5.3 Fotografia 3 

Fig. 5.3 Fotografia 3	  

Títol: Manifestació 2.0 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 18 mm 

Velocitat d’exposició: 1/60 s 

Obertura del diafragma: f/4’5 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia mostra una manifestació en contra de que hi hagi gent 

dormint al carrer. Com ha punt destacable en aquest cas crida l’atenció l’aparició de 

codis QR a les pancartes, la qual cosa demostra el canvi digital que estem vivint. 

Barcelona és una ciutat reivindicativa que surt al carrer a lluitar per els seus drets i 

mostrar la seva opinió, amb la crisi actual cada cop és realitzen més manifestacions i 

de forma més massiva.  
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5.4 Fotografia 4 

Fig. 5.4 Fotografia 4	  

Títol: Shopping 

Objectiu: 18 -55 mm 

Distància focal: 33 mm 

Velocitat d’exposició: 1/25 s 

Obertura del diafragma: f/4 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia mostra el consumisme que es viu a la ciutat, tant per 

part del resident com per part de turistes. Actualment vivim en una societat capitalista 

que fomenta el consum, la publicitat ens bombardeja amb anuncis a totes hores. Això 

és viu sobretot a les grans ciutats, com a Barcelona,  on si no en tenim prou amb la 

publicitat dels mitjans de comunicació o les xarxes socials, trobem anuncis gegants a 

cada façana en obres, a cada parada d’autobús o a cada paret del Metro. 
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5.5 Fotografia 5 

Fig. 5.5 Fotografia 5	  

Títol: Olors i colors 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 18 mm 

Velocitat d’exposició: 1/30 s 

Obertura del diafragma: f/4’5 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia mostra el mercat de la Boqueria, un dels més importats 

de la ciutat. Barcelona és una ciutat de mercats, on es venen tant  productes autòctons 

de la zona, com d’altres. La Boqueria és molt famosa sobretot per l’estètica de les 

seves parades, la mescla de colors i olors i la diversitat d’aliments que s’hi troben,  

converteixen el mercat en un reclam turístic. 
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5.6 Fotografia 6 

Fig. 5.6 Fotografia 6	  

Títol: Amunt i avall 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 18 mm 

Velocitat d’exposició: 1/90 s 

Obertura del diafragma: f/4’5 

ISO: 100 

Explicació: Amb aquesta fotografia es vol transmetre la multitud de gent que recorre 

diàriament amunt i avall La Rambla. Turistes, residents i treballadors, converteixen La 

Rambla en el passeig més concorregut de la ciutat. La fotografia està feta 

concretament sobre el mosaic de Joan Miró que trobem a La Rambla 
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5.7 Fotografia 7 

Fig. 5.7 Fotografia 7	  

Títol: Desigualtat 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 55 mm 

Velocitat d’exposició: 1/45 s 

Obertura del diafragma: f/5’6 

ISO: 100 

Explicació: Barcelona, com qualsevol altra ciutat, sobretot les capitals, té un nombre 

elevat de pobresa, gent sense recursos que viu al carrer o que demana almoina, i aquest 

fet va en augment a causa de la crisi que estem vivint. Es considera que aquesta també 

és un visió que s’ha de tenir en compte i per la qual s’ha de lluitar, per acabar amb les 

desigualtats entre persones. 
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5.8 Fotografia 8 

Fig. 5.8 Fotografia 8	  

Títol: Mapes i càmeres 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 43 mm 

Velocitat d’exposició: 1/30 

Obertura del diafragma: f/5’6 

ISO: 100 

Explicació: Una de les característiques de la ciutat de Barcelona és el turisme. Un 

gran sector de la població viu d’aquest, i La Rambla, com un dels indrets més 

emblemàtics de la ciutat, és un passarel·la de turistes provinents de tots els indrets del 

món, equipats sempre amb mapes i càmeres. Faci fred o faci calor, tots els reclams que 

té la ciutat aporten a milers de turistes, que fomenten molt l’economia de Barcelona. 
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5.9 Fotografia 9 

Fig. 5.9 Fotografia 9	  

 

Títol: Gralles i timbals 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 55 mm 

Velocitat d’exposició: 1/20s 

Obertura del diafragma: f/5,6 

ISO: 200 

Explicació: Aquesta fotografia és de les Festes de la Mercè, mostra la gran tradició de 

cultura pròpia que es viu a la ciutat. Gegants, figures, comparses i sobretot la gran 

implicació de la gent. Aquestes tradicions es viuen molt intensament a tota Catalunya. 
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5.10 Fotografia 10 

Fig. 5.10 Fotografia 10	  

Títol: Oficis de carrer 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 43 mm 

Velocitat d’exposició: 1/125 s 

Obertura del diafragma: f/4,5 

ISO: 100 

Explicació: A La Rambla trobem molt treballadors, un dels més comuns són el 

pintors. Aquest fan retrats i caricatures, majoritàriament destinats al turisme. Exposen 

els seus retrats perquè la gent els vegi, i interactuen amb ells per aconseguir que es 

deixin fer un retrat a canvi d’una aportació econòmica. Aquests oficis de carrer són 

molts durs, ja que no es cobra un sou fixe i són moltes hores les que es passen 

treballant. 
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5.11 Fotografia 11 

Fig. 5.11 Fotografia 11	  

 

Títol: Barcelona catalana 

Objectiu: 70-300 mm 

Distància focal: 150 mm 

Velocitat d’exposició: 1/90 s 

Obertura del diafragma: f/4,5 

ISO: 100 

Explicació: Aquest fotografia vol transmetre el sentiment independentista que es viu 

actualment a Barcelona i a tota Catalunya.  Es tracta d’una parada que trobem a La 

Rambla on es venen banderes, samarretes i merchandising amb la bandera 

independentista. 
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5.12 Fotografia 12 

Fig. 5.12 Fotografia 12	  

 

Títol: BCN sobre rodes 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 40 mm 

Velocitat d’exposició: 1/60 s 

Obertura del diafragma: f/6,7 

ISO: 100 

Explicació: En aquesta fotografia veiem un bicicleta del Bicing, una iniciativa de 

lloguer de bicicletes a la ciutat. Aquesta iniciativa fomenta per una banda l’esport i per 

l’altra reduir l’impacte mediambiental de Barcelona. Ja fa set anys funciona i va ser 

una iniciativa molt pionera que mostra la voluntat de Barcelona per la sostenibilitat. 
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5.13 Fotografia 13 

Fig. 5.13 Fotografia 13	  

Títol: Contemplar el moviment 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 55 mm 

Velocitat d’exposició: 0’70 s 

Obertura del diafragma: f/11 

ISO: 100 

Explicació: De la mateixa manera que a La Rambla trobem pintors, un dels altres 

oficis de carrer més populars són les estàtues humanes. Aquestes és passen hores, 

mantenint la posició, amb un bona disfressa. És un gran reclam pels turistes, els quals 

és fotografien amb ells a canvi d’unes poques monedes. Amb aquesta fotografia és 

molt transmetre la contrapartida de les estàtues estàtiques en vers el moviment 

constant de La Rambla. 
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5.14 Fotografia 14 

Fig. 5.14 Fotografia 14	  

 

Títol: Una mirada al mar 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 18 mm 

Velocitat d’exposició: 1/125 s 

Obertura del diafragma: f/13 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta fotografia mostra la Rambla del Mar, la part més nova de La 

Rambla, que s’endinsa cap al mediterrani. Barcelona és una ciutat portuària, que 

sempre ha tingut una relació molt estreta amb el mar, tant amb el comerç, amb l’esport 

o amb el turisme. 
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5.15  Fotografia 15 

Fig. 5.15 Fotografia 15	  

	  

Títol: Llums i gent 

Objectiu: 18-55 mm 

Distància focal: 26 mm 

Velocitat d’exposició: 1/8 s 

Obertura del diafragma: f/4,5 

ISO: 100 

Explicació: Aquesta és una fotografia de La Rambla de nit,  es pot veure que el 

passeig segueix ple d’activitat i gent. També destaquen les llums de les típiques faroles 

de La Rambla i les llums blaves nadalenques dels arbres. 
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6. Exposició del Reportatge Fotogràfic 

 

Una de les finalitats del reportatge fotogràfic és que pugui ser exposat per tal de ser 

vist pel públic, per aquest motiu s’ha creat un briefing o informe de com ha de ser 

aquesta exposició. 

 

6.1 Informe de l’exposició fotogràfica 

Producte: Exposició fotogràfica “BCN 2014; una mirada a La Rambla”, consta de 15 

fotografies. 

Objectiu: Plasmar la realitat social de la ciutat de Barcelona del 2014, utilitzant La 

Rambla com a síntesi d’aquesta. Mostrar quins aspectes caracteritzen actualment 

aquesta ciutat i que puguin quedar com a testimoni d’aquesta realitat en un futur. 

Suport: El suport per les fotografies d’aquesta exposició serà de cartó ploma, amb 

unes mides 41’7 x 27,6 cm. 

Packaging: A la part inferior de la fotografia apareixerà un rètol amb el títol de la 

fotografia, el títol del reportatge i el nom de l’autora. 

Canal: Exposició. 

Públic objectiu: Residents de la ciutat de Barcelona i rodalies i turistes. 

 

 

6.2  Projecció de l’exposició fotogràfica 

Per la futura projecció de l’exposició s’han buscat diferents entitats de la ciutat de 

Barcelona que puguin projectar-la. 
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- Fundació Setba 

 

La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de lucre, un dels seus objectius 

fundacionals és la promoció de l’art i la cultura perquè arribin al màxim de persones 

possible. Des de fa sis anys realitzen el projecte de Setbejove, en el qual donen 

l’oportunitat d’exposar la seva obra a la galeria d’art de la fundació, amb projectes de 

diferents disciplines, com l’escultura, la pintura, la fotografia o la música, d’aquesta 

manera ajuden a promoure les carreres del joves. 

 

 

- Centre Cívic Drassanes 

 

El Centre Cívic Drassanes és un equipament municipal al servei del barri del Raval, 

del districte de Ciutat Vella i de la ciutat de Barcelona. Volen potenciar i recolzar 

activitats que tinguin per objectiu el desenvolupament sociocultural, la vida 

associativa i la participació ciutadana al barri del Raval. És per això que estan oberts a 

tothom: veïns, joves, grups, companyies i entitats que vulguin participar. El centre 

disposa de dues sales per les persones que vulguin exposar els seus projectes, la sala 

Butterfly i la sala El Tinter 

 

 

- Centre Cívic Pati Llimona 

 

El Pati Llimona és un Centre Cívic situat al carrer del Regomir, aquest està 

especialitzat en la fotografia, la paraula i l’audiovisual. Realitza tallers en diferents 

àmbits, xerrades i exposicions. Ofereixen les seves sales per totes aquelles persones, 

col·lectius associacions o entitats que estiguin interessats en exposar els seus projectes. 
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- www.laramblabcn.com 

 

Aquesta és la web de l’Associació d’amics, veïns i comerciants de la Rambla. Dins 

la pàgina web hi trobem una galeria de fotografies, i varies imatge corporatives, 

per tant poden estar interessats en la utilització de les fotografies per la web. 
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7. Suport tècnic 

 

Per la realització del projecte és necessari un suport tècnic, aquest costa d’un equip 

fotogràfic i un ordinador amb un software adient per el retoc de les fotografies. 

 

7.1 Equip Tècnic 

Tant la càmera com els objectius i trípode són propietat de l’autora, aquest fet aporta 

un gran llibertat al projecte. Evita els tràmits de lloguer o préstec de material. 

 

Càmera PENTAX K10 D 
 

Ofereix un CCD de 23,5 x 15,7 mm amb 10,20 milions de píxels efectius per una 

amplia escala dinàmica de elevada precisió. Ofereix un estabilitzador mecànic 

d’imatge (SR), un sistema d’estabilitzador CCD, això permet capturar imatges nítides 

amb un mínim de vibracions, independentment del tipus d’objectiu utilitzat. Posseeix 

un sensor AF amb 11 punts d’enfocament. Els 9 centrals són creuats d’àrea amplia. El 

visor és similar al d’una càmera convencional de 35 mm amb una ampliació de 0.95x i 

un camp de visió del 95%, per facilitar l’enfocament manual. Ofereix un monitor LCD 

de 2.5 polsades amb 210.000 píxels. Permet utilitzar el format JPEG i el format RAW, 

també es pot seleccionar el format 

JPEG+RAW. La velocitat 

d’obturació és de 30 segons - 1/400 

segons i la sensibilitat tant 

automàtica com manual de 100 a 

1600. Les dimensions de la càmera 

són 141.5x101x70 mm i el seu pes 

és de 710 grs. 

 
Fig. 7.1 Càmera PENTAX K10 D 
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Objectiu PENTAX DA 18-55/3.5-5.6 AL II smc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle de la imatge: APSc 

Pes 220 gr 

Mesures L = 67.5mm 

 Ø = 68mm  

Dimensions filtre: 52 mm 

Llàmines en el 

diafragma 

6 

Angle de visió 

horitzontal en 35 

mm: 

76°-29° 

Obertures max = 3.5-5.6 

min = 22-38 

Distancia mínima 

d’enfocament 

25 cm 

Magnificació màxima 1:2.9 a 55mm 

Accessoris para-sol PH-RBA 

Taula 7.1 Característiques Objectiu PENTAX DA 18-

55/3.5-5.6 AL II smc 

	  

Fig. 7.2 Objectiu PENTAX DA 18-

55/3.5-5.6 AL II smc 
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Objectiu SIGMA AF 70-300/4-5,6 DG Apo Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle de la imatge: 35 mm 

Pes 550 gr 

Mesures L = 122 mm 

 Ø = 76.6 mm  

Dimensions filtre: 58 mm 

Llàmines en el 

diafragma 

9 

Angle de visió 

horitzontal en 35 

mm: 

34.3°-8.2° 

Obertures max = 4-5.6 

min = 22 

Distancia mínima 

d’enfocament 

150 - 95 cm 

Magnificació màxima 1:2 mm 

Accessoris para-sol  

Taula 7.2 Característiques Objectiu SIGMA AF 

70-300/4-5,6 DG Apo Macro 

	  

Fig. 7.3 Objectiu SIGMA AF 

70-300/4-5,6 DG Apo Macro 
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Trípode Velbon Sherpa 250R amb capçal Velbon PH-157Q 

- Suport de 3 peus, plegables i articulats, i capçal amb mànec incorporat.  

- Pes de 2.1kg i 154 cm màxima d’altura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Software 

 

Per la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat el programa Adobe Photoshop C5.5 

pel retoc fotogràfic a la postproducció. Aquest és un dels softwares d’edició i 

tractament d’imatges més coneguts i més utilitzat tant a nivell amateur, com a nivell 

professional, ja que les possibilitats que aporta són il·limitades. 

Photoshop permet realitzar tot tipus de transformacions a les imatges digitals, 

modificar la seva aparença, restaurar la qualitat de la imatge així com afegir o eliminar 

contingut. Es poden realitzar innumerables transformacions, usar filtres i efectes que 

proporcionen un gran ventall de possibilitats a l’hora de treballar amb aquest 

programa. 

Fig. 7.4 Trípode Velbon Sherpa 250R amb capçal Velbon PH-157Q 
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El programa utilitzat també permet treballar en RAW, que és el format en el qual s’han 

realitzat les fotografies, ja que aquest conté la totalitat de les dades de la imatge. 

 

 

 

 

Per la a realització d’aquest projecte s’han utilitzat dos programes més, ambdós de 

Microsoft. El popular Microsoft Word, amb el qual s’ha realitzat tota la part de la 

redacció i de la maquetació de la memòria. I per últim, el Microsoft PowerPoint, el 

qual s’ha utilitzat per a la presentació final, on s’ha resumit la informació que es volia 

transmetre i les diferents fotografies en diapositives, per tal de ser projectades i ajudar 

a la defensa final del projecte. 

 

 

 

 

Fig. 7.5 Logotip Abode 
Photoshop 

Fig. 7.6 Logotip Microsoft 
Word 

Fig. 7.7 Logotip 
Microsoft PwerPoint 
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8.  Impacte Mediambiental 

 

L’impacte mediambiental que provoca aquest projecte és molt baix. Per una part la 

utilització d’una càmera digital és molt més beneficiosa pel medi ambient que no la 

utilització de càmeres amb pel·lícula, que requereixen productes químics, nocius pel 

medi ambient, per aconseguir el revelatge i la fixació. Avui en dia, amb les càmeres 

digitals no necessitem aquests processos. El més nociu que comporten aquestes són les 

bateries, que per una part duren molts anys, i que en el moment que deixin de 

funcionar es reciclaran en un punt verd de reciclatge o una deixalleria. 

Per altra banda, aquest projecte ha comportat molts desplaçaments, tant de Mataró, 

residència de l’autora, fins a Barcelona, com per dins de la mateixa ciutat. Tots aquests 

desplaçaments s’han realitzat mitjançant el transport públic, i evitant d’aquesta manera 

les emissions que pot causar un vehicle propi. 
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9. Conclusions 

 

Al moment de triar la vessant audiovisual per a la realització del meu projecte final de 

grau em vaig decantar per la fotografia, ja que és de les que més m’agrada i em 

motiva. Al començar el reportatge els meus coneixements de fotografia eren bàsics, i 

estic molt satisfeta de tot el que he après, però sobretot m’he adonat de tot el que em 

queda per aprendre. 

Crec que el resultat final de les fotografies és bo i sobretot que he captat el que volia 

transmetre amb elles. La temàtica del meu reportatge, La Rambla, està molt explotada, 

tothom té moltes imatges mentals d’aquesta, i la meva intenció era transmetre un visió 

diferent. 

M’he adonat del difícil que és realitzar bones fotografies. Estic molt d’acord en una 

frase que vaig llegir en un blog, “ la fotografia és com la pesca, hi ha dies que pesques 

molt i dies a que tornes a casa sense res”. És molt frustrant, a vegades, quan passes 

hores amb la teva càmera amunt i avall i no aconsegueixes la fotografia que busques. 

Per això has d’anar amb mil ulls, fixar-te amb tots els detalls, i quan trobes aquella 

situació, dispares, mires al visor, saps que és aquella la fotografia que estaves buscant, 

llavors sents una gran satisfacció. 

Al realitzar fotografia de carrer també és difícil, sobretot al principi, plantar-te davant 

d’algú, fer-li una fotografia i marxar. Els primers dies em costava, ho trobava un mica 

forçat, però finalment fotografiava tot el que volia. Per sort, cap dia ningú m’ha dit res, 

però més d’un si que ha posat cares estranyes. 

També considero que he après molt de fotografia en la fase de la preproducció, tot 

l’estudi que he realitzat d’autors, i els centenars de fotografies que he vist. M’ha 

motivat molt i m’ha donat moltes ganes de seguir fent fotografies.  

En conclusió, estic satisfeta amb la feina feta, que crec que és l’important. Ho he fet 

tot el millor que he pogut i m’he esforçat en les tasques que m’han resultat més 

complicades, com l’estudi econòmic o el retoc digital. 



64                                                Reportatge fotogràfic BCN 2014: una mirada a La Rambla  - Memòria	  
	  
	  

Ara, un cop acabat el reportatge, la meva intenció es posar-me en contacte amb les 

diferents entitats que realitzen exposicions amateurs i poder exposar la meva, seria 

quelcom que em faria molta il·lusió. 
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1. Cost del projecte 

En aquest document es mostren totes les despeses econòmiques que ha suposat portar a 

terme el projecte en les diferents categories: 

• Despeses de producció 

• Cost de recursos humans  

• Cost d'amortització del material utilitzat (ordinadors, impressores, material 

d'oficina, material fotogràfic...) 

• Despeses d'edifici (llum, telèfon, aigua). 

 

 

1.1. Despeses de producció 

Cost que ha suposat la producció del projecte: 

 

Descripció Quantitat Preu unitari (€) Total (€) 

Targetes transport T-10     

3 zones 
4 26,40 105,60 

Dietes 12 10 120 

Targeta de memòria Lexar 

Premium Series 16GB 
1 1 19,99 

TOTAL DESPESES DE PRODUCCIÓ 245,59 
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1.2. Costos de Recursos Humans 
La relació del preu per hora treballada de cada categoria es basa en el salari per conveni 

estipulat segon el Butlletí Oficial de l’Estat del 2013. Es tenen en compte els diferents 

plusos segons la categoria; plus de titularitat, plus de transport i plus de desgast de 

material. 

Concepte Hores Preu/hora (€) Total (€) 

Auxiliar Administratiu 200 5,61€ 1.122€ 

Fotògraf 170 8,40€ 1.428€ 

Retocador  d’imatges digitals 35 8,02€ 280,7€ 

TOTAL RECURSOS HUMANS 2.830,7€ 

 

1.3. Amortització equips, instrumental i software. 
	  

Equip utilitzat Hores d'utilització Preu/hora Total 

Equips i programari informàtic 

Ordinador 350 0,50€ 175€ 

Software Photoshop 35 3,00€ 105€ 

Microsoft Office 200 1,00€ 200€ 
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Càmera fotogràfica 50 3,00€ 150€ 

TOTAL AMORTITZACIONS 630€ 

 

1.4. Despeses indirectes. 
Es consideren despeses indirectes aquelles que comporten l’ús d’instal·lacions on s’ha 

desenvolupat el projecte, en aquest cas, el consum d’energia elèctrica. Per aquest projecte 

es considerar que és un 17%. 

 

1.5. Cost del projecte 
	  

Despeses de producció 245,59 € 

Costos de recursos humans 2.830,7 € 

Costos d'amortització 630 € 

Subtotal 3.706,29 € 

Despeses indirectes (17%) 704, 2€ 

TOTAL 4.410,49€ 
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2. Preu de venda en el mercat 
	  

No es considera que la finalitat d’aquest projecte sigui la venda al públic, però en el cas 

que el reportatge s’exposi i aparegui algun comprador interessat, es pactaria amb aquest un 

preu que ambdues bandes estiguessin conformes. 


