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IMATGE I RECERCA
12es 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, amb el suport del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya – Subdirecció General d’Arxius; el
Ministerio de Cultura – Subdirección General
de los Archivos Estatales, la promoció del
Consell Internacional dels Arxius (CIA/
ICA), i la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya (IEFC), l’Associació
de Museòlegs de Catalunya, el Sindicat de
la Imatge UPIFC i ANABAD, convoquen les
12es Jornades Imatge i Recerca, que se
celebraran a la ciutat de Girona del dia 20
al 23 de novembre de 2012, d’acord amb el
següent calendari d’activitats.

A C TI V ITATS
u

TALLER

Dies 20 i 21 de novembre

Preparació d’originals fotogràfics per a la digitalització
Angélica Soleiman. Conservadora de fotografia
La seva durada és d’un sol dia. El dia 21 es repeteix el taller del dia 20.
El nombre de places del taller és limitat.

u

PONÈNCIES

Dies 22 i 23 de novembre

1 Preparació de la primera generació d’arxivers en audiovisual: Lliçons des del 		
	programa Moving Image Archiving & Preservation de la Universitat de Nova York

Howard Besser. New York University
2 Anàlisi i interpretació d’imatges fotogràfiques en el marc d’un treball documental
Augusto Pieroni. Università de la Sapienza, Roma
3 Història de la conservació de fotografia
Pau Maynés. Conservador de fotografia
4 Infraestructura tecnològica i procediments de treball per a la 			
digitalització d’arxius fotogràfics

Carles Mitjà. Professor de Tecnologia de la Imatge al Centre de la Imatge i la Tecnologia
			
Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CITM/UPC)

u

TAULA RODONA
Com ens posicionem els arxius davant la indefinició legal de les
meres fotografies?
Sr. Jordi Lluís Forgas Folch. Jutge
Sr. Pep Matas. Advocat
Sr. Lluís Salom. Sindicat de la Imatge UPIFC
Sr. Joan Boadas. Director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
Sr. David Iglésias. Relator del debat on-line previ a les Jornades
Moderadora: Elisenda Vidal, periodista

u

PRESENTACIONS
1 Arxivament dels media del moviment “ocupa”: mètodes per als arxius en la 		
	gestió de grans volums de materials generats pels usuaris

	Howard Besser. New York University
2

PrestoPrime. Projecte europeu sobre preservació digital d’audiovisuals

	Richard Wright. Director BBC
3

Parisienne de Photographie. Un model de negoci per a la imatge patrimonial

	Nathalie Doury. Parisienne de Photographie
4

El rol de Focal International en el suport als arxius audiovisuals per 		
afrontar els reptes de negocis comercials

	Sue Malden. FOCAL International. The Federation of Commercial Audiovisual Libraries International

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

COMUNICACIONS

Taller

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”,
publicat a:

· Inscripció general

180 €

· Socis de l’AAC, de l’AMC, del Sindicat
de la Imatge UPIFC, CIA/ICA i d’associacions
d’arxivers espanyoles

155 €

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

Totes les inscripcions al taller inclouen 1 dinar i 1 coffee break

FÒRUM - 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”, publicat a:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_presentacio.php

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

Termini
Abans del dia 26 d’octubre de 2012
Transferència bancària a nom de l’Ajuntament de Girona:

INSCRIPCIONS - QUOTES

SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES65 0182 5595 4601 0150 3765

Termini
Abans del dia 26 d’octubre de 2012.
La inscripció al Taller és independent de la de les Jornades. Atès el
nombre limitat de places la inscripció al Taller requereix confirmació
telefònica prèvia per part de la Secretaria de les Jornades.

Jornades
· Inscripció general

Pagament

SECRETARIA DE LES JORNADES
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
Placeta Institut Vell, 1
17004 Girona
Tel. 972 22 15 45 - Fax 972 20 26 94			
e-mail: crdi@ajgirona.org

220 €

· Socis de l’AAC, de l’AMC, del Sindicat
de la Imatge UPIFC, CIA/ICA i d’associacions
d’arxivers espanyoles

195 €

· Estudiants ESAGED i IEFC

170 €

Totes les inscripcions a les Jornades inclouen 2 dinars i 2 coffee break

OBSERVACIONS
Les jornades comptaran amb servei de traducció simultània
Les sessions del Taller (dies 20 i 21) es realitzaran al CRDI (Placeta
Institut Vell, 1) i les de les Jornades (dies 22 i 23), 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_presentacio.php
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