
Carles Vilarrubí: “El Barça sempre ha apostat per la cultura. Els
FCBarcelona Photo Awards són una aposta global del Club”

El Vicepresident de l’Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals del FC Barcelona parla
dels FCBARCELONA PHOTO AWARDS, un dels projectes més ambiciosos de la seva Àrea.

 Per què el Barça engega tantes activitats vinculades a la cultura?

El Barça sempre ha estat al costat de la cultura. Actualment, l’aposta del FC
Barcelona pel foment del fet cultural és ferma i decidida. Així, des de l’any
2010 el Club impulsa la iniciativa ‘Barça Cultura’, una iniciativa que té com a
objectiu oferir el FC Barcelona com a plataforma per explicar la cultura
catalana arreu del món, un anhel que s´ha materialitzat en diversos convenis
signats amb l’Institut Ramon Llull i d’altres institucions catalanes i en
conferències sobre el Barça i Catalunya a diverses ciutats europees com ara
Glasgow, París, Amsterdam, Manchester i Berlín o participant enguany a la
Fira del llibre de Varsòvia. D’altra banda, el Club també promou el teatre i la
dansa mitjançant un acord amb el Teatre Nacional de Catalunya que ha
possibilitat el patrocini d’obres com ‘Els nostres tigres beuen llet’, d’Albert
Espinosa, i ‘Foot-Ball’, del coreògraf Cesc Gelabert.

 Per què uns Premis de fotografia?

Amb la creació dels FCBARCELONA PHOTO AWARDS, el Club vol
reconèixer la importància de la fotografia com a plataforma global i la tasca
dels fotògrafs contemporanis. La creació dels premis suposa una nova
mostra del compromís que el Club té amb la ciutat, la societat i la cultura, al
encoratjar als fotògrafs a presentar un treball artístic sobre l'esport com a
transmissor de valors positius. De tots és sabut que la ciutat de Barcelona té
una llarga tradició en el món de la fotografia i que avui manté viu i al més alt
nivell l’interès per aquest art. Tanmateix, molts dels grans fotògrafs actuals es van
formar en l´entorn blaugrana i, és per això que, el Club vol reconèixer mitjançant
aquests premis la seva personal visió del món.

 Hi ha algun referent al club d’alguna iniciativa similar?

La inquietud del Club per temes fotogràfics no és nova. Al 1988 el FC
Barcelona va posar en marxa un concurs fotogràfic on el protagonista era el
soci. Tot i que l’enfoc dels FCBARCELONA PHOTO AWARDS actuals és
radicalment diferent, no és una novetat pel Club reconèixer que la fotografia
és una de les expressions artístiques més democràtiques de l’actualitat.
Gràcies a la tecnologia, tothom pot fer una fotografia amb el seu smartphone i donar-la
a conèixer a nivell mundial a través de les xarxes socials. Els FCBARCELONA
PHOTO AWARDS volen reconèixer aquest art a la seva expressió més artística i
contemporània.

 Coneix alguna iniciativa similar liderada per un altre Club?

Un dels objectius d´aquesta Junta Directiva és el de fer un FC Barcelona
més global i ser una referència mundial en tots els àmbits, a banda del seu



caràcter esportiu. El nostre repte no és només guanyar títols al camp de
futbol, sinó també crear un posicionament institucional que ens ajudi a
preservar el nostre model de Club. Amb els FCBARCELONA PHOTO AWARDS i la
fotografia com a plataforma de connexió global, volem ser el primer club de futbol del
món que engegui una iniciativa que vincula l´art i l’esport al més alt nivell de qualitat. I
no, no coneixem una altra experiència similar relacionada amb un club de futbol.

 És una iniciativa molt ambiciosa...

Sabem que és un projecte ambiciós però el FC Barcelona és un Club de
grans reptes i els FCBARCELONA PHOTO AWARDS pretenen convertir-se
en un referent dins dels concursos fotogràfics a nivell mundial. Mostra d´això
és l´indiscutible prestigi mundial dels membres del jurat del concurs per
ambdues categories. Confiem en que el nivell de participació sigui un èxit i
puguem comptar amb grans noms de la fotografia artística i fotoperiodística
entre els participants.


