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Aquesta exposició és el fruit del treball d’un grup d’alumnes del Curs de fotografia II de 
l’Escola Universitària ERAM, els quals reflexionen a través d’una sèrie de retrats i ens 

mostren les seves idees i sentiments al voltant dels herois quotidians. 

“Els herois són aquest grup de persones més properes a mi, 
que en el seu dia a dia lluiten constantment contra 

els enemics que et pot enviar la vida 
per mirar de viure d’allò que veritablement els motiva.”

En el món grec, bressol de la nostra manera d’entendre el món, un heroi era aquell qui 
s’enfrontava al seu destí. Era aquella persona que volia anar més enllà d’allò que tothom 
esperava que fes a la vida per intentar aconseguir el que desitjava. La voluntat personal 

enfrontada al destí social.

“L’estat d’angoixa que una persona pateix quan és incapaç 
de sortir del marc de la seva vida particular. 

La diversió i el fet de gaudir de la vida 
quan surts a explorar més enllà del teu marc.”

Els nous herois són joves que s’han d’enfrontar a un món en crisi, a un futur on res no serà 
com esperaven. 

“Una reflexió sobre l’excés de consum, informació, globalització...”

“Diferents estats d’ànim com ara 
l’alegria, la satisfacció o l’agressivitat.”

Un món al qual han de sortir amb una màscara, amb una armadura que els protegeix, i on 
només en la intimitat es poden mostrar tal com són, com es veuen ells mateixos quan es 

miren en un mirall.

“Només ens mostrem tal com som a aquells que estimem, 
i només ens traiem la màscara en la solitud de la intimitat.”
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Ubicada a la nova Factoria Cultural Coma Cros de Salt, l’Escola Universitària ERAM, adscrita 
a la Universitat de Girona dins l’àmbit de les ciències socials, imparteix un grau oficial en 
audiovisual i multimèdia i diversos diplomes i cursos d’especialització.

L’EU ERAM és un centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació i a les arts que 
aposta per una formació transdisciplinària i creativa, orientada al món professional.

El centre, pioner a Girona en la impartició d’estudis en el camp audiovisual, multimèdia i del 
disseny, està perfectament integrat en el teixit social i industrial que l’envolta, i lidera els 
sectors on es desenvolupa la formació.

L’EU ERAM va ser creada l’any 1998 per un grup de professionals interdisciplinari, d’àrees 
diverses com ara l’economia, el disseny o l’enginyeria, amb inquietuds en el món de la 
formació amb l’objectiu de crear nous perfils professionals en el camp de la comunicació 
audiovisual i oferir una resposta a les noves professions emergents.

Els seus graduats són capaços d’actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multi-
mèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat 
d’actuacions que necessita l’ús de les noves tecnologies emergents, el coneixement dels 
mitjans d’expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp 
audiovisual i multimèdia. Els futurs professionals s’hauran de dotar de continguts específics 
amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

L’equip docent, format per doctors, llicenciats i professionals especialitzats, prové de 
diferents àmbits vinculats a la comunicació audiovisual: la cultura, l’art, la música, el perio-
disme, el cinema, la televisió, el disseny, la publicitat o la història.

Aquest equip treballa amb una concepció oberta i integradora per crear un espai 
d’aprenentatge creatiu i personalitzat. Un espai propici per al creixement personal i profes-
sional de tots els alumnes d’ERAM.

EU ERAM



El primer projecte de lleure i comerç de la província de Girona

L’Espai Gironès està situat en una zona d’expansió urbanística del municipi de Salt, limítrof 
amb Girona, amb façana a l’autopista A-7, que uneix França amb Barcelona, i el primer 
centre integrat de la província. La seva excepcional ubicació li permet generar una zona 
d’influència directa amb 400.000 habitants i una afluència de més de 12 milions de visitants 
l’any. 

Disposa de 40.000 metres quadrats de superfície bruta arrendable (SBA), distribuïts en 
dues plantes i un parc comercial, en què es troben representats operadors capdavanters 
com ara Cinebox, Zara, Miró, Sportzone, Caprabo, H&M, Mango, Antony Morato, Jack & 
Jones, Decimas Megastore, Swarovski, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear o Spring-
field, entre d’altres.

L’Espai Gironès col·labora activament, a través de l’espai social, amb diverses iniciatives 
portades a terme dins de la província de Girona. Així, col·labora i ha col·laborat amb la 
Fundació Oncolliga de Girona, el Banc de Sang i Teixits, l’Associació Catalana contra el 
Càncer, el Festival Temporada Alta de Teatre de Girona i Salt, els clubs de bàsquet Sant 
Josep i Uni Girona, i l’Ajuntament de Salt, amb diverses iniciatives conjuntes al llarg de l’any. 

ESPAI GIRONÈS

AQUEST PROJECTE TÉ UN RECORREGUT EXPOSITIU QUE S’INICIA A L’ESPAI 
GIRONÈS, ON L’EXPOSICIÓ ES PODRÀ VISITAR ELS MESOS DE JULIOL I AGOST, 
DE LES 10 h DEL MATÍ A LA 1 h DE LA MATINADA, A LA SEGONA PLANTA, A LA 

ZONA DE RESTAURACIÓ I CINEMES.



INSPAI

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i un 
dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, conservació, difusió, 
formació, creació i promoció de la imatge.

Combina les dues línies següents: 

· Àmbit patrimonial: amb les funcions pròpies de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas i 
Burcet. 

· Àmbit de promoció: relacionat amb la imatge contemporània i experimental, tant 
imatge fixa (fotografies) com en moviment. 

Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual 
de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la fotografia actual i 
donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions. D’aquesta manera, els objectius 
del Centre acompleixen una triple funció: casa de la memòria, centre d’informació, i centre 
de difusió i promoció relacionada amb la imatge. Amb tot, el Centre adopta una perspec-
tiva polièdrica i abasta els valors artístics, històrics, testimonials, documentals, informatius, 
pedagògics i socials que ofereix la imatge.

INSPAI ofereix el seu suport institucional, recolzant la difusió i comunicació d’aquesta 
exposició.

Centre de la Imatge de la Diputació de Girona



Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de:

Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona
Factoria Cultural Coma Cros 
C/ St. Antoni, 1 - 17190 Salt

T el. (34) 972 402 258 
eram@eram.cat

Diego Espada Almayones
Tel. 610 812 586

diego@diegoespada.com
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Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona
Factoria Cultural Coma Cros 
C/ St. Antoni, 1 - 17190 Salt

T el. (34) 972 402 258 
eram@eram.cat



Microgestió integra les solucions TI i d'entorn gràfic necessàries perquè els nostres clients 
puguin operar dia a dia. 

Des de fa ja 26 anys som distribuïdors oficials d'Apple. Avui podem oferir tot tipus de 
solucions:

Carrrer de les ballesterias 4 Girona. 
Tel. 972487872

MICROGESTIÓ


