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CAMP A TRAVÉS
Projecte d’Ona Bros amb la col·laboració d’Elena Fraj

“Fugí dels feixistes a peu, camp a través, recorrent el trajecte que uneix Anglesola (Lleida) 

fins a la frontera francesa per ser internada durant uns mesos en el camp de Ribesaltes.”

El projecte Camp a Través és un laboratori d’arts visuals i memòries domèstiques que 

investiga les noves narratives aplicades a la producció, difusió i interacció multimèdia 

en la xarxa mitjançant l’autoedició d’històries properes.

A partir del transvasament de la història entre l’àvia i la seva neta s’ha creat una càpsula 

de memòria que torna a recórrer el trajecte de fugida (Anglesola - Cervera - Manresa 

- Vic - Olot - Camps de Molló fins al camp d’internament de Ribesaltes de França).

A Vic s’ha desplegat un grup de treball amb alumnes de l’Escola d’Arts i Superior 

de Disseny de Vic amb els quals s’ha realitzat el taller «Narratives digitals i memòries 

domèstiques». 

L’exposició que es presenta a Vic està formada per la càpsula de memòria realitzada 

per Ona Bros, una instal·lació que combina fotografia, vídeo, i el resultat del treball 

realitzat en el taller «Narratives digitals i memòries domèstiques» amb els alumnes de 

l’Escola d’Arts i Superior de Disseny de Vic.

Més informació: http://www.ona-bros.net/campatraves
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ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 
www.acvic.org · info@acvic.org

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

Visites comentades de l’exposició: tots els dissabtes a les 12 h.  

També podeu concertar una visita amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït. 

Segueix-nos al Facebook i al Twitter

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE, 19 de març a les 18.30 h
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Aquest projecte ha rebut l’ajut de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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