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JORNADES IMATGE I RECERCA

1 5es Jornades Antoni Varés

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI) de l ’Ajuntament de Girona i
l ’Associació d’Arxivers – Gestors de
Documents de Catalunya (AAC-GD), amb el
Suport del Departament de Cultura de la
General itat de Catalunya – Subdirecció
General d’Arxius i Museus, i la col· laboració
del Consell Internacional dels Arxius (ICA),
l ’ Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
(IEFC), el Sindicat de la Imatge UPIFC, i
ANABAD, convoquen les 1 5es Jornades
Imatge i Recerca, que se celebraran a la
ciutat de Girona del dia 21 al 24 de
novembre de 201 8, d’acord amb el següent
calendari d’activitats:



ACTIVITATS

TALLERS

21 de novembre

Taller 1.
Quan es disparen les alarmes. 5 aspectes crítics per a la conservació de la
fotografia. Fernando Osorio. Conservador de Fotografia.

24 de novembre

Taller 2.
Digitalització de fotografia en color. Bea Martínez. Cap d'Estudis del Centre de
la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

PONÈNCIES

2223 de novembre

La digitalització de negatius en color en la perspectiva dels fons d'arxiu.
Bea Martínez. Cap d'Estudis i Professora del Centre de la Imatge i Tecnologia
Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La integritat de la imatge digital. Frederik Temmermans. Investigador gerent a
IMEC (Interuniversity MicroElectronics Center) - Vri je Universiteit Brussel
(VUB).

30 anys en la gestió dels fons fotogràfics. Una projecció cap al futur. Joan
Boadas. Director del CRDI (Ajuntament de Girona).

La gammificació dels arxius fotogràfics: nou escenari per a l'accés i la
participació ciutadana. Tomislav Ivanjko. PhD, doctor i investigador assistent a
la Universitat de Zagreb.
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EXPERIÈNCIES

Els fons i les col·leccions fotogràfiques de l'Instituto Moreira Sales.
Sergio Burgi. Coordinador de Fotografia. Instituto Moreira Sales (Brasil).

Missió i objectius del Centro de Fotografía de Montevideo (CDF).
Daniel Sosa. Director del CDF (Uruguai).

La intervenció de conservació en la col·lecció Televisa.
Fernando Osorio. Conservador de Fotografia (Mèxic).

Els reptes de la digitalització dels arxius audiovisuals de Canal 9 (Valais,
Suïssa): ingrés, preservació i valorització.
Alain Dubois. Arxiver del cantó de Valais.

ESPAI DE DEBAT

A la cerca de nous públics.
Mercè Oliva, Doctora en Comunicació Social de la Universitat Pompeu Fabra.
Irina González, Directora creativa Laboratori 8-85.

Espai dedicat a la conservació fotogràfica.

ESPAI ÁNGEL FUENTES
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

S’hauran de cenyir a la temàtica general de les Jornades i ajustar-se a les
condicions, terminis i normes de presentació que es preveuen en el
document:

Condicions per a la presentació de comunicacions

COMUNICACIONS

TRIBUNA D’EXPERIÈNCIES

Aquest àmbit és obert a tots aquells participants que, prèvia comunicació,
vulguin exposar quin ha estat el seu treball , la seva experiència, en la
realització d’una exposició, d’una publicació, en el tractament d’un fons
determinat o en qualsevol altra activitat relacionada.

Hauran d’ajustar-se a les condicions, terminis i normes de presentació que es
preveuen en el document:

Condicions per a la participació a la Tribuna d’Experiències
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http://www.girona.cat/sgdap/docs/JornadesIR/normes_presentacio_comunicacions_2016.pdf
http://www.girona.cat/sgdap/docs/JornadesIR/normes_presentacio_tribuna_2016.pdf
http://www.girona.cat/sgdap/docs/JornadesIR/NormesComunicacions2018-CAT.pdf
http://www.girona.cat/sgdap/docs/JornadesIR/NormesTribunes2018-CAT.pdf


INSCRIPCIONS

Properament us informarem sobre el període d'obertura d'inscripcions.

La inscripció als Tallers és independent de la de les Jornades. Atès el nombre
limitat de places, la inscripció als Tallers requereix confirmació telefònica
prèvia per part de la Secretaria de les Jornades.

TERMINI

QUOTES

Jornades:
Totes les inscripcions a les Jornades inclouen 2 dinars i 2 coffee break.
Servei de traducció simultània.

- Inscripció general: 250 €
-Socisde l’AAC-GD, UPIFC, IEFC, FOTOCONNEXIÓ,ANABAD,

ICA, PHOTOCONSORTIUM, MICHAELCULTURE i
CCAAA: 225,00 €

- Estudiants ESAGED I IEFC: 1 50 €
- Persones aturades: 1 25 €

Tallers:
Totes les inscripcions a cadascun dels tal lers inclouen 1 dinar i 1 coffee
break.

- Inscripció general a cada tal ler: 1 50 €
-Socisde l’AAC-GD, UPIFC, IEFC, FOTOCONNEXIÓ,ANABAD,

ICA, PHOTOCONSORTIUM, MICHAELCULTURE i
CCAAA: 1 40 €

- Inscripció a tots dos tal lers: 250 €

La inscripció als tal lers és independent de la de les Jornades.

Quotes reduïdes: És imprescindible acreditar l ’estatus d’estudiant o la
pertinença a les associacions professionals esmentades.
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DADES DE CONTACTE

SECRETARIA DE LES JORNADES:
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) - Tel. 972 22 1 5 45
Placeta Institut Vell , 1 - Fax 972 20 26 94
1 7004 Girona - e-mail : crdi@ajgirona.org
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LLOC

Les sessions dels tal lers (dies 21 i 24) se celebraran a les dependències del
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (placeta Institut Vell , 1 ) i les de les
Jornades (dies 22 i 23) al Palau de Congressos de Girona (passeig de la
Devesa, 35).



ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

PROMOU:

HI COL·LABOREN:




