
I M A T G E  E N  M O V I M E N T
PATRIMONI AUDIOVISUAL



El proper dia 27 d’octubre ha estat declarat per la UNESCO el dia Internacional del Patrimoni Audiovisual. Per 
aquest motiu tindran lloc a tot el món conferències, concerts i activitats diverses destinades a sensibilitzar i fomentar tota 
mena d’iniciatives  que posin de manifest la importància de preservar tots els materials que formen part del patrimoni 
audiovisual: fotografies, pel·lícules, vídeos…

    Des de Canadà a les Filipines, passant pels  Estats Units, Noruega, Finlàndia, el Regne Unit, Escòcia, França, Croàcia i 
Tailàndia, es pretén generar consciència de la importància cultural del patrimoni audiovisual i alhora, posar de 
manifest la seva gran vulnerabilitat.

    Al nostre país, la ciutat de Girona també s’ha afegit a aquesta iniciativa gràcies a la participació del CRDI Centre de 
Recerca i Difusió de la Imatge de l’ajuntament de la ciutat i del Museu del Cinema, vinculat al mateix ajuntament.
Ambdós organismes s’ocupen de gestionar, mantenir i conservar tot el patrimoni audiovisual  de la ciutat.   



    Des d’aquestes entitats es difondran dos desplegables que pretenen homenatjar el cinema d’una banda, i la fotografia, 
de l’altra. 

    Mentre que l’un fa un repàs cronològic als antecedents del cinema, l’altre està dedicat a l’evolució tècnica de la 
fotografia . En aquest cas, es donen a conèixer les dates més significatives en aquest terreny, amb algunes referències al 
què passava a Girona a nivell fotogràfic en el mateix moment, i amb imatges de la ciutat que evidencien la seva evolució: 
des d’un aiguafort fet a partir de daguerreotip fins a una fotografia realitzada aquest mateix any 2007. Tot i que la selecció 
de les imatges s’ha realitzat des del punt de vista tècnic, segons els diferents mètodes de reproducció, el cert és que, 
mitjançant retrats, paisatge urbà i vida al carrer, ens mostren un retrat sociològic i documental de  la Girona de l’últim segle. 
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Per a més informació podeu adreçar-vos:

CRDI, Placeta Institut Vell, 1 17004 Girona
crdi@ajgirona.org  - www.ajuntament.gi/sgdap

Museu del Cinema, c/Sèquia, 1 17001 Girona, 
museu_cinema@ajgirona.org – www.museudelcinema.org












