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IMATGE I RECERCA

1 7es Jornades Antoni Varés

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI) de l ’Ajuntament de Girona i
l 'Associació de Professionals de l’Arxivística
i la Gestió de Documents de Catalunya
(AAC), amb el Suport del Departament de
Cultura de la General itat de Catalunya –
Arxius i Gestió Documental, i la col· laboració
del Consell Internacional dels Arxius (ICA),
l ’ Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
(IEFC), el Sindicat de la Imatge UPIFC,
ANABAD i Photoconsortium, convoquen les
1 7es Jornades Imatge i Recerca, que se
celebraran a la ciutat de Girona del dia 1 6 al
1 9 de novembre de 2022, d’acord amb el
següent calendari d’activitats:



Taller 1. Accions d'emergència davant "l'emergència climàtica".

Gustavo Lozano. Conservador de fotografia. UNAM México.

Resum:
Les facetes del canvi cl imàtic es manifesten ja de forma global en àmbits tan
diversos com l'economia, la biodiversitat i la conservació del patrimoni cultural; en
l 'esfera de les bibl ioteques, els arxius i els museus es preveuen una sèrie de
fenòmens que posaran en risc els documents, com són els desbordaments de rius,
l 'alteració dels cicles de pluges, l 'increment dels incendis relacionats amb les altes
temperatures, per citar-ne alguns.
Per abordar les complexitats al voltant d'aquest tema, en aquest tal ler es proposen
dos eixos per a la indagació. El primer explora les potencial itats de les institucions
de la memòria per a l iderar les seves comunitats en la conscienciació d’aquest
problema. El segon es centra en la protecció dels fons i busca definir les
intervencions tècniques i metodològiques que les diverses discipl ines i professionals
poden aportar.
Es treballarà per mitjà de dinàmiques pràctiques que ens ofereixin una visió plural i
faci l itin una comunicació respectuosa, basada en arguments i evidències sòlides.

GUSTAVO LOZANO.
És graduat de la Ll icenciatura en Restauració de Béns
Mobles de l 'Escola Nacional de Conservació de Mèxic i
de l 'Advanced Residency Program in Photograph
Conservation de l 'Eastman Museum a Rochester, Nova
York.
Actualment és responsable dels projectes de
conservació del fons documental i bibl iogràfic de
l 'Institut d'Investigacions Estètiques de la Universitat
Nacional Autònoma de Mèxic on també forma part del
cos docent de la Ll icenciatura en Administració d'Arxius
i Gestió Documental. A més, és docent del Programa de
Conservació de Patrimoni Fotogràfic que es duen a
terme a Montevideo i la Ciutat de Mèxic.
El seu principal interès se centra en la convergència de
les tecnologies digitals per a l 'estudi, la difusió i la
conservació del patrimoni fotogràfic.

1 6 NOV

TALLERS

(6 hores. En castel là)
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Taller 2. La descripció de la Imatge Fotogràfica i Audiovisual.

Cristina Feixas; David Iglésias; Fina Navarrete; Pau
Saavedra. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Resum:
El passat mes de març es va publicar la Guia per a la descripció de documents
fotogràfics i audiovisuals, real itzada per l ’equip del Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI). Aquesta Guia estableix una sèrie de normes i procediments
metodològics per a la descripció dels documents en imatge (fotografies, postals,
reportatges cinematogràfics o programes televisius, entre altres) i ha significat una
important contribució a l ’harmonització i homogeneïtzació en la descripció arxivística
d’aquests tipus de documents. Aquest tal ler vol donar a conèixer l ’ús de la Guia a partir
d’exemples pràctics basats en documents reals conservats al CRDI. El tal ler està
orientat a arxivers, però també a tots aquells gestors de documents en imatge, com
poden ser responsables de bancs d’imatges o professionals del món de la comunicació.

DAVID IGLÉSIAS FRANCH
Cap de Secció de Documentació Fotogràfica i
Audiovisual de l 'Ajuntament de Girona.

CRISTINA FEIXAS
Tècnica d'arxius fotogràfics del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge.

FINA NAVARRETE
Tècnica d'arxius fotogràfics del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge.

PAU SAAVEDRA
Tècnic d'arxius audiovisuals del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge.

1 9 NOV

TALLERS

(6 hores. En castel là)
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La vostra col·lecció de patrimoni cultural està preparada per a la IA? Una
metodologia per a l'enriquiment semàntic d'imatges i fotografies culturals.

Yalemisew Abgaz. School of Computing. Dublin City University.

Resum:
Gràcies al desenvolupament recent de la intel· l igència artificial i la seva aplicabil itat a
qualsevol discipl ina que tingui una gran col· lecció de conjunts de dades llegibles per
màquina, el domini de les humanitats digitals està recoll int ara els beneficis d’aquesta
tecnologia. Tot i que la intel· l igència artificial s'està aplicant des de fa poc a les
humanitats digitals, els primers investigadors ja van dedicar esforços a recoll ir,
processar i digital itzar contingut en el domini de les humanitats digitals.
Aquesta ponència presenta la metodologia adoptada i les l l içons apreses en la uti l i tzació
de la IA en aquest àmbit.
La metodologia se centra en l 'anàl isi de tres etapes: la comprensió i modelització del
domini, l 'anotació semàntica i la generació de gràfics de coneixement, i l 'explotació del
gràfic de coneixement generat. En aquesta xerrada es discuteixen diverses tecnologies,
experiències i l l içons apreses relacionades amb la IA i la web semàntica. A més d'això,
s'exploraran futures àrees de recerca potencials i advertències sobre l 'ús de la IA en el
domini de les humanitats digitals.

1 7 NOV

PONÈNCIES

YALEMISEW ABGAZ
És professor ajudant d'alfabetització de dades i analítica
a la School of Computing de la Dublin City University.
Abans va treballar com a investigador sènior en el
projecte Future Software Systems Architecture (FSSA) al
centre de recerca Lero de la School of Computing, DCU.
Ha estat investigador afi l iat al Centre d'Humanitats
Digitals d'Àustria de l 'Acadèmia de Ciències d'Àustria i
ha treballat com a investigador postdoctoral al Centre
ADAPT, projecte ExploreAt. Com a part d’un equip va
rebre en 201 9 el DCU President’s and INVENT
Commercial isation Award.
Treballa també com a professor associat a temps parcial
al National College of Ireland, School of Computing.
Abans de la seva arribada a Irlanda, havia estat
professor al Departament de Ciències de la Informació
de la Universitat d'Addis Abeba i coordinador nacional
del Projecte de Sistemes d'Informació Sanitària (HISP) i
del projecte BENISH.
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Interoperabilitat en fotografia computacional.

Peter Fornaro; Vera Chiquet. Digital Humanities Lab of the University of Basel.

Resum:
La fotografia computacional és cada cop més important en recerca i difusió. Iniciatives
com l'International Image Interoperabil ity Framework (I I IF) i el requisit general de dades
obertes són tendències que mostren la importància de l 'intercanvi estandarditzat de dades
i la importància de la col· laboració en els espais digitals. Tanmateix, com més complexes i
interactives siguin les dades d'imatge, més meta-informació tècnica es necessita per
poder representar, intercanviar i interpretar amb èxit aquestes dades d'una manera
significativa. En aquesta ponència s'explicaran els principis bàsics de l 'I I IF, però també es
mostren els límits de l 'estàndard. S'expliquen les possibles solucions i es redacten el
potencial i les aplicacions. Es tenen en compte temes com la interpretació del color, la
configuració de l 'escena i les capacitats d'anotacions.

1 8 NOV

PONÈNCIES

PETER FORNARO.
Màster en Enginyeria Elèctrica i Fotografia. Màster en
Comptabil itat i Màrqueting. Doctorat en Física. Habil itació en
Humanitats Digitals. Codirector del Digital Humanities Lab de la
Universitat de Basilea. Cofundador de Truvis AG
Fornaro treballa en el camp de la investigació basada en la
imatge des de l'any 2004. És expert en fotografia clàssica,
imatge digital i arxiu digital . En diversos projectes
interdiscipl inaris treballa en solucions per a la preservació digital i
solucions integrades per a la digital ització del patrimoni cultural.
Fornaro ensenya i està fent recerca a la Universitat de Basilea.

VERA CHIQUET.
Vera Chiquet (Dr. phi l . ), historiadora fotogràfica i sociòloga, va
ensenyar i investigar a Basilea, Hamburg i Bolonya. La Fundació
Nacional de Ciència Suïssa va finançar el seu projecte de
doctorat com a part del "eikones - Centre per a la teoria i la
història de la imatge". La seva recerca se centra en els mitjans
de comunicació, la fotografia i la digital ització. Chiquet, com a
president dels amics de la Fundació Herzog (Laboratori de
Fotografia), membre del Photoconsortium i de la Fachverband
Kulturmanagement. Actualment treballa com a investigadora al
Digital Humanities Lab de la Universitat de Basilea i al Data and
Service Center for the Humanities (DaSCH).
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Identificació de processos fotogràfics mitjançant tècniques d'intel·ligència
artificial.

Gustavo Lozano. Conservador de fotografia. UNAM. México.

Resum:
En aquesta ponència es presenten les experiències i els resultats de dos projectes basats
en l 'apl icació d'eines d'intel· l igència artificial per a la identificació dels processos
fotogràfics en el context del treball arxivístic. Al primer es va uti l i tzar un arbre de decisió
basat en l 'algoritme C4.5 que opera sobre les metadades relacionades amb les
característiques físiques, i en el segon es va uti l i tzar la xarxa neuronal convolucional
VGG1 9, que opera sobre la imatge de l'objecte en qüestió.
Es descriuen les particularitats del problema a resoldre, les consideracions tècniques de
cadascuna de les estratègies, els desafiaments per a la interpretabil itat dels resultats i del
procés i es conclou amb una sèrie de recomanacions per a treballs futurs.

1 7 NOV

PONÈNCIES

GUSTAVO LOZANO.
És egressat de la Ll icenciatura en Restauració de
Béns Mobles de l 'Escola Nacional de Conservació de
Mèxic i de l 'Advanced Residency Program in
Photograph Conservation de l 'Eastman Museum a
Rochester, Nova York.
Actualment és responsable dels projectes de
conservació del fons documental i bibl iogràfic de
l 'Institut d'Investigacions Estètiques de la Universitat
Nacional Autònoma de Mèxic on també forma part del
cos docent de la Ll icenciatura en Administració
d'Arxius i Gestió Documental. A més, és docent del
Programa de Conservació de Patrimoni Fotogràfic que
es duen a terme a Montevideo i la Ciutat de Mèxic.
El seu principal interès se centra en la convergència
de les tecnologies digitals per a l 'estudi, la difusió i la
conservació del patrimoni fotogràfic.
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Imatge i propietat intel·lectual. Estat (europeu) de la qüestió

Ariadna Matas; Josep Matas. Advocats.

Resum:
Els darrers mesos els diferents estats membres de la UE han incorporat la Directiva (UE)
201 9/790 del Parlament Europeu i del Consell de 1 7 d'abri l de 201 9 sobre els drets
d'autor i drets afins en el mercat únic digital , una nova norma europea que vol avançar en
l’harmonització dels diferents règims o sistemes estatals sobre aquesta matèria. És un
bon moment per fer un exercici comparatiu sobre la regulació dels drets sobre les imatge
en els diferents ordenaments europeus, entre els quals existeix gran coincidència en el
sistema de protecció de les obres fotogràfiques i diversitat de criteris en la consideració de
la resta. La ponència també analitzarà i compararà, les prerrogatives que les normes
europees i estatals reconeixen a les institucions culturals (arxius, bibl ioteques, museus),
per uti l i tzar les imatges en el desenvolupament de les seves funcions i compliment de la
seva missió de servei públic.

1 8 NOV

PONÈNCIES

ARIADNA MATAS.
Ariadna Matas és graduada en Dret i treballa
d’assessora en polítiques a la Fundació Europeana,
on contribueix a desenvolupar polítiques i marcs
jurídics per l 'agregació de patrimoni cultural digital a
Europeana. També elabora materials formatius en
matèria de drets d'autor i participa en diversos
grups de treball per desenvolupar bones pràctiques
pel sector patrimonial.

JOSEP MATAS.
Josep Matas és advocat, titular d’un despatx
d’assessorament jurídic especial itzat en dret de la
informació, propietat intel· lectual, administració
electrònica i protecció de dades. Entre els cl ients
del despatx figuren un gran nombre d’institucions
culturals a les que assessora en matèria de drets
d’autor i gestió del patrimoni cultural.
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Meemoo  El Flemish Institute for Archiving. Una aproximació centralitzada i
coordinada a la digitalització audiovisual, l'emmagatzematge sostenible i l'accés.

Brecht Declercq. Meemoo, Frlemish institute for Archives.

Resum:
Meemoo, l 'Institut Flamenc d'Arxius, va ser fundat sota el nom de 'VIAA' a finals de 201 2
pel govern flamenc, com a resposta als reptes que planteja la degradació i l 'obsolescència
de la tecnologia audiovisual, la preservació digital i l 'augment de la demanda d'accés al
patrimoni audiovisual. A Flandes, com probablement a qualsevol altre país o regió, aquest
patrimoni està gestionat per una diversitat d'institucions: emissores, arxius, museus i
bibl ioteques, però també institucions governamentals, organitzacions d'arts escèniques,
etc. Si cada organització hagués d'abordar aquest repte per separat, la les inversions
públiques estarien enormement disperses. En coordinar la digital ització,
l 'emmagatzematge i l 'accés de manera central itzada i el desenvolupament d'una
infraestructura central, es pot aconseguir un gran guany en eficiència i qual itat, sense
tocar l 'autonomia dels socis. Explicarem com es va originar Meemoo, com funciona i
destacarem algunes xifres interessants i reptes en curs. També explicarem com Meemoo
està ampliant actualment les seves activitats de digital ització en la direcció del patrimoni
fotogràfic en la mateixa línia.

1 7 NOV

EXPERIÈNCIES

BRECHT DECLERCQ.
Brecht Declercq, MA, MSc és el gerent de digital ització i
adquisició de Meemoo (Institut Flamenc d'Arxivatge) des
de 201 3 i secretari general de FIAT/IFTA, l 'associació
mundial d'arxius de mitjans des de 201 7. Actualment és
responsable de l 'estratègia de preservació de la Patrimoni
audiovisual flamenc, inclòs un dels programes de
digital ització audiovisual més grans del món. Va treballar
per a l 'emissora pública belga VRT durant gairebé 1 0
anys com a arxiver de ràdio i cap de projectes en diversos
projectes de digital ització, gestió d'actius mediàtics i
accés i va dirigir la Comissió de Preservació i Migració
FIAT/IFTA del 201 6 al 201 9. És una veu activa en el món
dels arxius audiovisuals internacionals i un presentador,
escriptor i revisor freqüent. També assessora el ministre
flamenc de Cultura i diversos arxius audiovisuals i
organitzacions de mitjans de comunicació a nivel l
mundial.
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Els arxius fotogràfics del ICRC: una col·lecció orientada a l'acció.

Damián González Domínguez. International Committee of the Red Cross (ICRC)

Resum:
La presentació vol donar a conèixer els arxius fotogràfics del ICRC centrant-se en les
especificitats operatives, documentals i memorials que van portar a la seva creació com a
fons d'arxiu. Després d'una introducció al contingut de la pròpia col· lecció, per tant, a més
de 1 50 anys d'història del Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, es revisaran
els objectius perseguits pel ICRC mitjançant l 'ús de la fotografia per entendre mil lor fins a
quin punt l 'acció humanitària i la imatge han estat vinculades des de la segona meitat del
segle XX fins a l 'actual itat. També es prestarà especial atenció a les l imitacions passades i
futures relacionades amb la difusió de material fotogràfic des de la perspectiva de la
tensió permanent existent entre la necessitat de documentar i el deure de protegir.

1 7 NOV

EXPERIÈNCIES

DAMIÁN GONZÁLEZ.
Damián Gonzalez, després d'una formació
interdiscipl inària en arts, ciències socials i dret, es
va incorporar al Comitè Internacional de la Creu
Roja (ICRC) el 201 6 com a associat a la unitat de
Bibl ioteques i Arxius Públics. Treballant al ICRC com
a arxiver audiovisual des del 201 8, la seva
experiència professional passada, especialment
com a periodista i professor, el va portar a
incorporar-se al consell editorial de la seva unitat
per promocionar la col· lecció fotogràfica de la
institució humanitària a través de diferents canals de
comunicació, presentacions a públic intern i extern, i
la col· laboració transversal amb altres sectors
arxivístics de la seva unitat. A més de les activitats
de promoció, gestiona les sol· l icituds relacionades
amb l'ús de continguts fotogràfics i administra les
eines i apl icacions informàtiques dels arxius
audiovisuals.

1 0



Llums de l'Atlàntic. Macaronèsia, la fotografia a les illes de la felicitat.

Gabriel Betancor. Archivo de Fotografía histórica de Canarias, FEDAC.

Resum:
La fotografia es va estendre pel planeta acompanyant la primera globalització capital ista
que tenia els ports i l lencs com a punts de suport de l 'expansió europea. Per això els
nostres arxipèlags allotgen un ric i variat patrimoni fotogràfic històric.
Els diversos centres custodis d'aquest patrimoni treballem des de fa anys en el programa
Llums de l'Atlàntic amb l'objectiu de salvaguardar aquest l legat, amb un treball arxivístic
col· lectiu per establir un repositori comú i estandarditzat que allotgi el patrimoni fotogràfic
dels arxipèlags macaronèsics. www.fotosantiguascanarias.org

1 7 NOV

EXPERIÈNCIES

GABRIEL BETANCOR.
Gabriel Betancor Quintana és Doctor en Història Moderna
i Contemporània de les Canàries per la ULPGC. Les
seves línies de recerca històrica se centren en el procés
d'aculturació dels naturals de Canàries després de la
conquesta espanyola. Fruit d'aquestes investigacions ha
participat a congressos nacionals i internacionals publicant
diversitat de l l ibres, ponències i articles.
Professionalment treballa per al Cabildo de Gran Canaria
des del 1 994 i a partir del 2002 ho fa com a tècnic de fons
audiovisuals, sent responsable del seu Arxiu de Fotografia
històrica de les Canàries.
S'ha especial itzat en l 'estudi de la fotografia des del punt
de vista patrimonial i documental. Ha comissariat prop
d'un centenar d'exposicions de fotografia històrica que han
recorregut les i l les de l 'arxipèlag canari i de les Açores; ha
participat en congressos nacionals i internacionals en
matèria d'arxivística de la imatge; així mateix, és director
de la trobada internacional Llums de l'Atlàntic. Jornades
de fotografia històrica de les Canàries.
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De fons d’arxiu a conjunt de dades. Experiències creatives amb eines d’intel·ligència
artificial i els fons del CRDI.

Daniel Pitarch. Estampa.

Resum:
Les eines d’intel· l igència artificial (IA) actuals es basen en l’aprenentatge automàtic
(machine learning) i en les anomenades xarxes neuronals d’aprenentatge profund.
Aquestes requereixen de gran quantitat de dades per a realitzar el seu procés
d’entrenament. En aquest sentit, els fons d’arxiu constituteixen un recurs interessant per
ser explorat i treballat amb aquestes eines, convertint-se així en conjunts de dades
(datasets). La comunicació explicarà una experiència concreta de treball creatiu amb els
fons del CRDI, que ha implicat l 'ús i entrenament de xarxes generatives d’imatges (en
concret, xarxes GAN). Així com mostrarà altres treballs artístics del col· lectiu Estampa
amb eines d’IA, que exploren usos alternatius d’aquesta tecnologia.

1 7 NOV

EXPERIÈNCIES

ESTAMPA.
Estampa és un col· lectiu de programadors, real itzadors i
investigadors que treballen en els àmbits de l’audiovisual
experimental i els entorns digitals. La seva pràctica es
basa en una aproximació crítica i arqueològica a les
tecnologies audiovisuals, en la investigació de les eines i
ideologies de la intel· l igència artificial i en els recursos de
l’animació experimental.
Els seus projectes han estat seleccionats en
convocatòries nacionals i internacionals o encarregats per
institucions com el CCCB, el National Fi lm Board de
Canada, Tabakalera (Donostia), CONCA-OSCIC, La
Capella, FotoColectania o Hangar-Ars Electronica. S’han
vist en centres d’art, cinemes o festivals com Anthology
Film Archive, MNCARS, Getxophoto, Eufònic, Sonar+D o
Kosmopolis, i han estat adquirits o formen part de
catàlegs com els de la Col· lecció Banc Sabadell , Hamaca
o Xcèntric.
Els membres d’Estampa són Roc Albalat, Pau Artigas,
Marc Padró, Marcel Pié i Daniel Pitarch. I el col· lectiu té la
seu de treball a Barcelona.
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La protecció de la imatge de les persones, una limitació per als arxius?

Marta López. Advocada de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals especial ista en Dret digital . Dins dels serveis jurídics de
l’ens, porta l ’assessorament jurídic en plataformes digitals, xarxes
socials, transformació digital , etc. i tot al lò relacionat amb la part més
nova del sector audiovisual.

1 8 NOV

ESPAI DE DEBAT

Resum:
El debat té com a objectiu reflexionar sobre la incidència que tenen els drets d’imatge en
l’ús públic de les fotografies d’arxiu.
El dret a la pròpia imatge és un dret fonamental reconegut a la Constitució (art. 1 8.1 ) i que
és irrenunciable (LO 1 /1 982, art. 1 .3).
Per tant, és la persona qui decideix sobre l ’ús públic de la pròpia imatge. No obstant, no
és un dret absolut, ja que pot entrar en confl icte amb altres drets, com el de difusió l l iure i
veraç. Aquesta circumstància obre un seguit d’ interrogants per als arxiu que caldrà
debatre.

PARTICIPANTS

Damián González. Arxiver audiovisual al Comitè Internacional de la
Creu Roja (Currículum a la pàgina 1 0)

Josep Matas.Advocat especial itzat en dret de la informació,
propietat intel· lectual, administració electrònica i protecció de dades.
(Currículum a la pàgina 8)

1 3

Moderador: David Iglésias.

http://www.girona.cat/sgdap/cat/memorial_fuentes.php


MEMORIAL ÁNGEL FUENTES
La digitalització 3D de la col·lecció Ángel Fuentes. Una iniciativa en el marc del
projecte europeu WEAVE.

1 4

Resum:
En aquesta presentació s’explicarà l ’experiència de la digital ització 3D de la col· lecció de
daguerreotips d’Ángel Fuentes aplicant la tècnica de la Fotogrametria. Aquesta iniciativa
s’emmarca en el projecte europeu WEAVE, en el qual el CRDI participa com a soci.
Aquest projecte està inscrit en el marc del programa CEF Connecting Europe Facil ity i
té, entre els seus objectius, el desenvolupament d'eines tecnològiques al servei del
patrimoni que se centren principalment en la representació 3D.

1 7 NOV

Marc Hernández. La Tempesta: City, culture and technology

MARC HERNÁNDEZ.
Fundador i director de l 'empresa d'estratègia digital i
producció de projectes de patrimoni cultural digital "La
Tempesta: City, culture and technology"
(https://l inktr.ee/latempesta), guanyadors d'un Lovie
Award (Mil lor projecte web cultural 2020 a Europa). És
especial ista en patrimoni cultural digital i en la
transformació digital de les organitzacions i projectes
culturals i intensius en contingut i coneixement (GLAM,
universitats, centres d'interpretació, municipis. . . ). Participa
en projectes europeus de recerca en cultura digital i
patrimoni cultural digital So-CLOSE, CovHER,
PREMIERE i MEDIAFUTURES.



Resum:
En aquesta presentació s’explicaran els treballs de restauració dels daguerreotips de la
col· lecció Ángel Fuentes i la seva instal· lació normalitzada. La iniciativa per a aquests
treballs de restauració sorgeix arran de l’exposició La mirada Captiva, duta a terme a la
Sala KBr de la Fundació Mapfre a Barcelona l’any 2021 . Prèviament, es comptava amb
un estudi diagnòstic de l ’estat de conservació d’aquestes peces, que orientaria sobre els
treballs de restauració.

Josep Pérez. Conservador de fotografia.

JOSEP PÉREZ.
Josep Pérez Pena, Girona, 1 968. Ll icenciat en l 'especial itat
d'Imatge a Belles Arts de la UB, el 1 993 va començar a formar-
se com a conservador fotogràfic fent un internat de dos anys a
l 'estudi d'Ángel Fuentes de Cía a Saragossa.
Treballa com a Conservador de Fotografies des de 1 996 i ha
col· laborat amb diverses institucions,empreses i fundacions com
ara el CRDI de l 'Ajuntament de Girona, INSPAI Centre de la
Imatge, Famíl ia Alsius, Fundació Mascort, Port de Barcelona,
Arte&Memoria, Mapfre, Norman Foster Foundation, Govern de
les I l les Balears-Fundació Toni Catany, Fundació Vila-Casas i
diversos arxius municipals i comarcals.
Ha col· laborat en publicacions i diferents operacions culturals de
difusió i, com a docent, ha impartit classes en tal lers, seminaris,
cursos de posgrau i màsters associats a entitats com l'Institut
d'Estudis Fotogràfics, la Universitat Autònoma de Barcelona,
l 'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya, Fundación para el Estudio y Desarrol lo
de la Artesanía Canaria, Escola d'Arts de Tortosa. És professor
de Fonaments de les Arts i de Cultura Audiovisual a l 'IES de La
Bisbal d'Empordà, on treballa des de 1 998.

MEMORIAL ÁNGEL FUENTES
Intervencions de conservaciórestauració a la col·lecció de fotografia encastada
Ángel Fuentes, del CRDI.
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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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https://www.girona.cat/web/sgdap/docs/JornadesIR/normes_presentacio_tribuna_2022.pdf
https://www.girona.cat/web/sgdap/docs/JornadesIR/normes_presentacio_comunicacions_2022.pdf


INSCRIPCIONS

El termini per a la inscripció a les Jornades i als tal lers és el 3 d'octubre de
2022.

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 i jubi lades: 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, jubi lat/da
o la pertinença a les associacions professionals esmentades.

1 7



PAGAMENT

Transferència bancària a nom de l’Ajuntament de Girona:
SWIFT/BIC: BSCHESMM
IBAN: ES29 0049 1 807 3820 1 01 6 3386

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

Servei de traducció simultània

Les sessions dels tal lers (dies 1 6 i 1 9) se celebraran a les dependències del
CRDI (Placeta Institut Vell , 1 ) i les de les Jornades (dies 1 7 i 1 8) al Palau de
Congressos de Girona (Passeig de la Devesa, 35).

Podeu tramitar la inscripció per mitjà del nostre web:
http: //www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_inscripcions.php
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http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_inscripcions.php




ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

PROMOU:

HI COL·LABOREN:

http://www.girona.cat/sgdap/cat/index.php
http://www.arxivers.com/
http://cultura.gencat.cat/ca/inici/
http://www.ica.org/
http://www.digitalmeetsculture.net/
http://www.upifc.cat/cat/
http://upisindi.cat/cat/tag/institut-destudis-fotografics-de-catalunya-iefc/
http://www.anabad.org/
http://www.michael-culture.eu/
http://www.ccaaa.org/
https://europa.eu/cultural-heritage/



