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El procés d’explicar històries
a través de la fotografia documental

Taller de  fotografía impartit per

SUSANA GIRÓN
Dissabte 15 de juny de 2019, de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:30 hores

ESTUDI DE FOTOGRAFIA DE XAVIER MOLLÀ
Carrer del Dos de maig, 148-baix

46870 Ontinyent - València
www.xaviermolla.com
xmr@xaviermolla.com

Tel: 962 914 191



DESCRIPCIÓ DEL TALLER:
Com s’enfronta un fotògraf professional al seu treball diari? Quin és el seu procés de creació 
i com es porta a terme? Quines claus existeixen perquè una bona idea acabe sent una bona 
història fotogràfica?

Entre les moltes qualitats que té la fotografia documental, hi ha la d’explicar històries a 
través d’imatges, històries que poden arribar a emocionar-nos en el sentit més ampli de la 
paraula, sobre la base del poder evocador que contenen les imatges fixes.

Aquest taller, especialment s’enfocarà en tots els passos que implica el procés de creació de 
reportatges o projectes fotogràfics documentals. Treballarem en un escenari real de treball 
d’un fotodocumentalista durant l’exercici de la seva tasca professional: La idea, el guió 
fotogràfic, la presa fotogràfica, l’edició i la preparació del treball per a la seva presentació a 
editors de revistes, agències, festivals, premis, ...

Així mateix, Susana Girón, compartirà amb els assistents alguns dels seus principals 
treballs, detenint-se especialment en descobrir-nos les claus dels seus projectes fotogràfics 
més recents.

OBJECTIUS DEL TALLER:
• Descobrir i aprofundir d’una manera eminentment pràctica, les claus i processos que 

comporta l’elaboració d’un projecte fotogràfic documental.
• Apropar-nos a les idees i les històries des d’una perspectiva més profunda, anant més 

enllà del que és evident en el procés creatiu que implica mirar - fotografiar - explicar 
una història.

• Dotar d’eines, coneixements i reflexions perquè els participants puguen aplicar-les en 
l’elaboració i difusió dels seus propis reportatges o treballs.

• Mostra durant el taller, de la manera més propera a la realitat, les implicacions, dificultats 
i reptes que suposa un treball documental professional.

• Conèixer els principals treballs documentals desenvolupats en els últims anys per 
Susana Girón.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS:
I. On comença un projecte fotogràfic?
II. En valor de les Idees.
III. El guió fotogràfic.
IV. Preparant-nos per un encàrrec. Planificació.
V. Edició fotogràfica segons els nostres clients.
VI. Sortides de la feina i publicacions (Premis, agències, beques, publicacions nacionals i 
internacionals, festivals, ...)
VII. Repàs dels principals treballs documentals de Susana Girón.
A qui va dirigit: Aficionats a la fotografia o fotògrafs que estiguen especialment interessats 
a aprofundir en el gènere documental i fotoperiodisme.



Fotògrafa documental freelance. Llicenciada en Ciències de les Activitat Física i de 
l’Esport (1993-1998), va tornar posteriorment a la Universitat per estudiar Fotografia i Arts 
Visuals a la Universitat Miguel Hernández d’Elx (2007-09). Els seus treballs, són publicats 
assíduament en revistes com New York Times, Stern, El Mundo, GEO, El País, Terramater, 
Der Spiegel, CNN, La Nació, ... entre molts d’altres.

El seu treball ha estat exposat en sales d’Espanya, Portugal, Argentina, Finlàndia, 
Àustria, Mèxic, Canadà, França, Itàlia, Regne Unit ... Participant en Festivals com Zoom 
Photofestival (Canada), Encontros Dóna Imagem (Portugal), FINI Mèxic, Arles Voies Off 
(França), Backlight Tampere (Finlàndia), Fotoencuentros Cajamurcia, ....

Ha rebut el Premi Nacional de Periodisme Doñana 2013 en la modalitat de fotografia, 
el premi d’Honor Fernando Quiñones en 2007, així com tres Mencions d’Honor en els 
International Photography Awards (2012-14). També en 2013 va guanyar un tercer premi 
en els prestigiosos China International Press Photo Awards. Finalista en certàmens 
internacionals tan rellevants com Alfred Fried Photography awards 2015, VISA`s de l’ANI 
Perpinyà 2014, SONY World Photography Awards 2012, Kolga Tbilisi Award 2014 i 2018 
o Photoespaña Ull de Peix 2013. En 2016 i 2017 va rebre el Premi de “Felix Ordoñez” de 
fotografia esportiva i va ser guanyadora de la beca VEGAP Propostes 2016. El 2017 rep dos 
mencions d’Honor en els Atlanta Photojournalism award.

FITXA TÈCNICA:
Títol:      El procés d’explicar històries a través de la fotografia  
     documental
Professora:     Susana Girón

HORARI:
Dissabte 15 de juny de 2019:   Matí: de 9:30 a 13:30 h.
     Vesprada: de 16:30 a 20:00 h.

PREU PER ALUMNE:   55 €

Susana Girón
https://susanagiron.es

Breu biografia
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FITXA DE PRE-INSCRIPCIÓ

El procés d’explicar històries a través de la fotografia 
documental - SUSANA GIRÓN
PREU: 55€

Nom:

Adreça:

Còdig Postal:

Població / Província:

DNI/CIF

Telèfono de contacte:

E-mail de contacte:

Observacions:

_________________________________ a ____ de ___________________ de 2019

Signat:__________________________________

Omple, signa, i envia aquesta fitxa a l’e-mail: xmr@xaviermolla.com

Responsable: Identitat: Xavier Mollà i Revert – NIF: 73911308A Dir. Postal: Carrer del Dos de Maig, 148-baix 
Telèfon: 962.914.191 Correu elect: xmr@xaviermolla.com

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per complir 
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi haja una obligació 
legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Xavier Mollà i Revert estem tractant les seves dades personals 
per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió 
quan les dades ja no siguen necessaris.
Així mateix sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació de totes les meves activitats fotogràfiques.

ACCEPTE NO ACCEPTE


