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LA FOTOGRAFIA COM A COMPROMÍS SOCIAL
La Secretaria de Joventut treballa per facilitar l’emancipació de la gent jove des de tots els punts de vista i això inclou 
el seu accés als circuits culturals, no tan sols com a receptors, sinó també com a protagonistes actius i directes. 
En aquest sentit, les beques Clic de fotoperiodisme, convocades per la Secretaria de Joventut conjuntament amb 
l’Associació Diomira, són un trampolí excel·lent perquè joves d’arreu de Catalunya es puguin dedicar professionalment 
al món del periodisme fotogràfic.
L’objectiu d’aquestes beques és oferir a dos joves fotògrafs la possibilitat de dur a terme un projecte fotoperio-
dístic que mostri sensibilitat i interès per l’entorn social. Els dos projectes becats enguany han acomplert amb 
escreix les expectatives. D’una banda, el tarragoní Jordi Díaz, amb el reportatge La vida en un càmping, ha retratat 
magistralment el dia a dia d’un càmping costaner, reflectint les seves petites històries humanes amb fotografies 
d’una gran qualitat estètica, que alternen paisatges que mostren la quotidianitat del càmping amb imatges de les 
persones que la protagonitzen.  
D’altra banda, el reportatge fotogràfic N.A.C.A. Orphanage “Good luck for you everyday”, del jove corberenc Àngel 
Garcia, que presentem aquí, mostra la vida diària d’una trentena d’infants cambodjans acollits a l’orfenat N.A.C.A i la 
tasca encomiable que educadors i voluntaris duen a terme per garantir-los unes condicions mínimes de benestar, així 
com l’accés a l’educació. A més, aquest projecte va un pas més enllà de la sensibilització sobre la dura realitat infantil 
de Cambodja i planteja la creació de l’associació Press the b[0]tton, amb l’objectiu de donar suport actiu i estable a la 
tasca del N.A.C.A. Un salt endavant lloable, que transcendeix l’àmbit de la creació cultural amb compromís social, per 
posar-se de ple al servei de la transformació social. 
Vull donar la meva més sincera enhorabona al Jordi i a l’Àngel per la tasca realitzada i animar-los a mantenir aquest 
esperit compromès i transformador de cara al futur. Un futur que, vista la qualitat dels seus treballs, ben segur que 
estarà ple d’èxits professionals en el camp del fotoperiodisme. 

Eugeni Villalbí i Godes 
Secretari de Joventut

UNA PLATAFORMA PELS JOVES FOTOREPORTERS
Amb la publicació d’aquest llibret donem continuïtat als publicats anteriorment, donant-li format de col·lecció, per 
aconseguir aplegar alguns dels joves fotoreporters emergents de Catalunya. A la col·lecció afegim enguany els catà-
legs d’en Jordi Díaz i de l’Àngel Garcia.
Volem significar l’obra de l’Àngel Garcia perquè ha tingut una cura molt especial, no tan sols amb la realització de 
la beca sinó també amb l’edició del catàleg i del vídeo realitzat al llarg d’aquest any. L’Àngel Garcia no es limita al 
compliment dels objectius de la beca sinó que aconsegueix que el fotoreportatge sigui un element més d’un projecte 
social més ampli.
Al llarg d’aquestes vuit edicions del Clic podem comprovar que alguns dels joves fotoreporters que s’han presentat 
en aquests anys s’han obert pas en el món del fotoperiodisme a Catalunya, convertint així el Clic en un referent 
en la matèria.

Josep M. Villena i Segura
Director del Clic
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Chea Vay

N.A.C.A. ORPHANAGE
“Good luck for you, everyday”

àngel garcíacc
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Cham Roeun, Seav Mey, Chea Vay, Raksmey

“Aunque le arranques los pétalos, 
no quitarás  su belleza a la flor”

Rabindranath Tagore
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YaNut, Seav Mey, Rotha, Srey Nech  

So Pov
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Peng Phan (Mama)

Van Chhai  
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Srey Mom, Seng Mai, Kancha  Na

Srey Mab
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Chanrotha Na, Sen Mai, Cham Reoen, Van Chhai, Srey Nech

àn
ge

l g
ar

cí
a 

(U
PI

FC
)

cc



[10]

Cham Reoen

Raksmey
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Srey Pop

YaNut, Kancha Na
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Jess, Peng Phan (Mama), Somphors, Chea Vay
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Srey Nech, Seav Mey, Somphors

Raksmey
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Chea Vay

“La humanidad, partiendo de la nada y con su sólo esfuerzo,
 ha llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria.”

Groucho Marx
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Van Chhai, Srey Mom, Seng Mai, Kancha Na
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Seng,  Peng Lim
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Van Chhai, Vantha

YaNut, Liny, Sopheap
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So Pov, Ra, Cham Reoen, Van Chhai, Raksmey, Sophoen, Chan Minea
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Chan Douen
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 Ho he pensat molt i aquí no m’hi vull quedar més, 
agafo les meves coses, les necessàries per fer un viatge. 
Un viatge que iniciaré sense plantejaments clars. Neces-
sito mirar, conèixer, despullar-me una mica més del món 
que m’envolta. M’acompanyarà la meva càmera i qui 
sap qui o què s’hi afegirà. Surto de Barcelona amb destí 
el sud-est asiàtic. Entre d’altres llocs que visito m’atu-
ro a Phnom Penh, Cambotja, amb el primer pas quedo 
captivat. Mirades, somriures, carrerons plens de nens 
que sense coneix-se’ls se’m tiren a sobre i m’abracen. 
Nens sense casa, sense pares, sense tantes coses que 
aquí farien estar trist a qualsevol nen, però ells no. Riuen, 
riuen i juguen, i em miren molt… decideixo seguir-los, i 
els seguiré durant la resta del meu viatge. Tant és així 
que em quedo a Phnom Penh, visc a l’orfenat N.A.C.A. 
ajudant els mestres, voluntaris i sobretot fent fotos. Les 
fotos seran el meu instrument per dur a terme el que sen-
se adonar-me s’estarà convertint en un projecte.

“Que suerte tienen los niños
que consiguen ser niños”
Eduardo Galeano

à.garcía (UPIFC)
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PROJECTE ORFENAT N.A.C.A. 
Des del dia 1 de Març del 2007, data en que vaig arribar a 
la capital de Cambotja, Phnom Penh, he estat col·laborant 
com a voluntari a l’orfenat N.A.C.A. (National Action Cul-
ture Association). Creat al 1999 pel matrimoni Savang, i 
sobretot per la lluita continuada de la figura de la Mama 
per contribuir a millorar la problemàtica infantil, causa de 
la desestructuració social ocasionada per la dictadura del 
Pol Pot. L’orfenat N.A.C.A. va obrir les portes de casa seva 
al 2001, per acollir a tots aquells nens i nenes que, per 
mancança econòmica de les seves famílies, no els podien 
oferir uns estudis reglamentats ni un control sanitari con-
tinuat. Actualment són 29 infants amb edats compreses 
entre els 6 i 18 anys, que poden gaudir d’un sostre per dor-
mir, d’un plat per menjar i rebre una formació educativa.

Cambotja actualment te un seriós problema de superpo-
blació infantil (hi ha una mitjana de 5,6 fills/es per ma-
trimoni), sumada a una pobresa considerable (hi ha un 
percentatge del 7,3% de mortalitat infantil). La població 
total de Cambotja és de 13,5 milions d’habitants i el 38% 
d’aquests són infants menors de 15 anys. Aquest con-
text comporta una situació extrema i quasi insostenible, 
ja que per part de les autoritats governamentals no hi ha 
cap projecte social en educació sexual i mentalització 
per la utilització del preservatiu. Alhora hi ha una total 
despreocupació per afrontar aquest problema i trobar 
alguna solució. Per tant, ens trobem davant una realitat 
social on un gran nombre de nens tenen un futur incert, 
ja que les seves famílies no poden mantenir-los, i no te-
nen altre sortida que enviar els seus fills a orfenats fins 
la seva majoria d’edat o enviar-los al carrer per vendre 
qualsevol tipus de producte.

Hi ha més d’un 30% de cambotjans amb manca d’edu-
cació escolar i tan sols un 35% tenen estudis superiors        

degut a que la matriculació a secundària és de gestió 
concertada i privada. També s’ha de tenir en compte 
que  no hi ha places escolars per a tots els nens/es. És 
per això que trobem la xifra d’1,5 milions de nens que 
estan treballant (un 40% dels menors d’entre 7 i 17 anys 
treballen 45 hores setmanals per tot just un dòlar diari).

A l’orfenat N.A.C.A. a part de donar-los un sostre, men-
jar i roba, hi ha una conscienciació molt important en 
l’ensenyament de l’anglès (impartit pels voluntaris 
estrangers), ja que aquest idioma en l’actualitat és de 
vital importància de cara al futur. A més a més, el segon 
punt clau de l’educació a l’orfenat és l’aprenentatge de 
la dansa tradicional i contemporània juntament amb la 
música cambotjana. No obstant, en aquest orfenat hi ha 
una gran mancança tant d’aliments, roba, medicaments 
i sobretot d’espai, ja que l’elevada xifra de nens que acull 
fa que l’espai s’hagi quedat petit.

Després de tenir el primer contacte amb tots els nens 
de l’orfenat N.A.C.A.., es va començar a gestionar una 
il·lusió: el poder ajudar-los. D’aquesta manera, aquella 
primera il·lusió es va començar a materialitzar en tornar 
a Corbera de Llobregat on juntament amb la col·laboració 
d’amics, família i moltíssimes persones sensibilitzades 
amb el tema, es va anar formant un nou repte a seguir 
amb més força; es crea l’associació Press the b[O]tton. 
Pensem que és possible aconseguir construir un nou 
orfenat per aquests nens, i la manera que tenim per fer-
ho és a través de la fotografia i de mitjans audiovisuals. 
D’aquest viatge, doncs, neix un projecte social on la 
fotografia és des del dia que vaig sortir de casa el camí 
per arribar-hi.

Text: Núria Gabarrón
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A l’Àngel ja fa molts anys que el conec, si hagués de parlar d’ell 
començaria dient que és una persona sensible, amic dels seus 
amics. Des de ben jove, sempre ha estat interessat pel desen-
volupament de la societat. El seu tarannà l’ha portat a formar 
part dels moviments i actes juvenils del poble on viu, Corbera 
de Llobregat, on la seva manera de col·laborar, principalment, 
és deixant constància a través de la seva càmera.

Decideix estudiar a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalu-
nya (IEFC) on es llicencia i obté l’especialització en diferents 
camps. A partir d’aquí, comença la seva trajectòria més pro-
fessional en el camp de la fotografia. L’any 2003 participa 
en exposicions col·lectives al Centre Cultural La Marineta de 
Mollet del Vallès amb “Relacions. Set mirades, set visions” i 
a la V Mostra de Joves Creadors d’audiovisuals de Catalunya, 
Sala Apol·lo de Barcelona. Al 2004 fa la seva primera exposició 
de fotografia d’autor “Nosaltres, Vosaltres, Ells. Barcelona’’ a 
Corbera. Al 2005 prepara una nova exposició a Corbera “De 
la realitat a la fantasia”. Al 2006 exposa “Le Corps Humaine” 
a la Societat Sant Telm de Corbera. Al 2007 junt amb altres 
fotògrafs es forma el col·lectiu “Malocchio fotògrafs”

Tanmateix, la seva inquietud per conèixer més enllà de la seva 
cultura, el fa deixar-ho tot i començar un viatge per obrir més 
els ulls, un viatge on el seu primer destí és el sud-est asiàtic.
 
Arriba a Cambotja i concretament decideix aquedar-se a 
Phnom Penh. Conèixer aquella gent el va captivar, els mirava i 
sempre obtenia un somriure de les seves cares. Aquell tracte 
tranquil i de respecte que t’ofereix la cultura oriental esdevin-
gué allò que ell buscava, allò que els seus ulls volien trobar al 
començar el seu viatge.

Anaven passant els dies i sentia la necessitat d’allargar la seva 
estada, les vivències el portaven a no cansar-se de buscar fo-
tografies, sentia que ho havia de fotografiar gairebé tot, i és 
que hi ha una història que s’ha d’explicar i unes persones a 

àngel garcía
08.09.1981

Barcelona
www.angelgarcia.cat ©
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qui ha d’ajudar. Una vegada més, les ganes de relacionar la 
fotografia amb la realitat social el tornen a embarcar amb un 
nou projecte.

Torna a Corbera i amb tot el material que porta, exposa una 
vegada més a la Societat Sant Telm. En les fotografies exposa-
des es desprèn la seva necessitat de fer arribar a tothom el que 
ha vist, el que sent, el que vol denunciar. A partir d’aquí neix 
un somni: ajudar els nens que ha conegut a l’orfenat N.A.C.A.

Així és que a l’estiu del 2007 organitza a Corbera, junt amb 
altres col·laboradors, el 1r. Festival del Corb, per poder recaptar 
diners. Obté una de les beques Clic’07 amb “N.A.C.A. Orphana-
ge Project”’, atorgada per l’Associació Diomira i la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el projecte surt pu-
blicat al Magazine de La Vanguardia,  dedicant-li una columna 
a la secció Jóvenes Extraordinarios.
 
Els seus futurs projectes, sempre estaran encaminats a fer-nos 
saber alguna cosa més del que està passant a la resta del món.

Anna Vicente

Heu tingut mai un somni? (...)
Press the b[O]tton és fruit d’un somni compartit, i que s’ha con-
vertit en un projecte d’il·lusió per a molts. El soroll dels mitjans 
de comunicació ens desvia molts cops la mirada cap a un ho-
ritzó infinit que sembla no tenir possible solució. A vegades, les 
il·lusions i els somnis són com un company silenciós que forma 
part del nostre viatge, i que d’alguna manera no pren vida fins 
l’arribada de la Veu. 

L’orfenat N.A.C.A. és un crit a la vida, és un
somni compartit en Veu molt alta.

Raquel Iglesias



Vull donar les gràcies a l’orfenat N.A.C.A., als seus 29 nens i a l’estaff tècnic (Peng Phan (mama), Sou Savang, 
Reach, Sokuntheary, Avy, Namee, Srey Mom, Savuth, Veteka, Vannak, Em Phalla, Koy, Vanthany, Sou Soun, 
Peng Lim). Vull agraïr també la col·laboració en aquest projecte als meus pares, Àngel i Anna, a la meva germa-
na Montse i al David, a les meves cosines, Núria i Gemma, a l’associació Press the b[O]tton (Raquel, Jordi, Nú-
ria, Toni, Mònica, Sonia, Felip, Anna, Sara, Victor, Luna, Cristina, Mª Àngels, Eli), a l’Aida, Albert, Yara, Lorena, 
Manel Esclusa, Rafa Badia, Edison, Carlos, Eugeni, Lurdes, al col·lectiu Malocchio fotògrafs (Mireia, Ari, Belén, 
Mara, Pere), a Photographic Social Vision (Silvia i Alice), als amics de l’Ateneu Corberenc i a tota la població de 
Corbera de Llobregat. A totes les persones que de forma voluntària van col·laborar en el projecte a Phnom Penh: 
Paul i Jess (Austràlia), Rodrigo (Espanya), Fernanda (Argentina), Danny (EEUU), Sheila (EEUU), Agnes (Bèl-
gica), Vannak (Cambotja), Peter (Cambotja), Cecilia (Mèxic), Laura (Catalunya), Francesc (Catalunya), Victor 
(Catalunya), Andrés (Espanya), Àlex (Espanya), Alana (Nova Zelanda), Esther (Austràlia), Dara (Cambotja/
França), Magalie (França), a l’associació Peace and Freedom Student Movement (Kiki, Amanda...; Australia) i 
a les següents entitats: Diomira, Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments de Corbera 
de Llobregat i La Palma de Cervelló, UPIFC Sindicat de la Imatge, Magazine La Vanguardia, Setmanari Directa, 
Sonicorbers, La Penya del Corb, Comerços Corbera de Llobregat, Laboratori El Taller, Laboratori B/N còpia. 

Un agraïment especial per la meva companya Theary.
Aquesta publicació està dedicada a la meva germana Maria i al meu cunyat Saul.

Gràcies.

www.pressthebutton.es
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