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Presentació

El setembre del 1 997, l ’Ajuntament de Girona aprovà la creació del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), amb la missió de conèixer, protegir,
fomentar, oferir i divulgar a la ciutadania el patrimoni documental en imatge de la
ciutat de Girona.

El Centre, que ja comptava amb el precedent de l’Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament
de Girona (AIAG), creat el 1 982, ha experimentat un creixement espectacular en
aquests darrers vint anys i ha desplegat la seva missió fundacional amb diferents
actuacions vinculades a la innovació tecnològica, a l 'assentament d'una
metodologia de treball , a la conservació, al foment de la presa de consciència en
relació amb els drets dels fotògrafs, a la participació en diferents organismes i
projectes internacionals i a la recerca en molts diferents aspectes relacionats amb
el Patrimoni Fotogràfic i Audiovisual.

Al lò que més ens complau, però, és el treball de recuperació, organització i difusió
d’un gran nombre de fons fotogràfics i audiovisuals vinculats a la nostra ciutat. La
generositat de totes les persones implicades en aquest projecte comú, ha permès
que avui el CRDI posseeixi uns fons documentals en imatge d’una transcendència
extraordinària per al present i el futur de la ciutadania.

Per a commemorar aquest 20è aniversari, el CRDI ha programat un seguit
d'activitats que es duran a terme al l larg de 201 7 amb l'objectiu de donar
rel levància i aprofundir l 'interès en el patrimoni fotogràfic i audiovisual de la ciutat.

Girona, 201 7



El 27 de març tindrà l loc l 'assemblea anual de l 'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals.
L'OPATL és un projecte de col· laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és
vetl lar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de
Catalunya i Andorra. La iniciativa de crear l 'OPATL, l 'any 2008, parteix de l 'Ajuntament de Girona a
través del CRDI i de l 'Arxiu Nacional d'Andorra. Des del principi, aquesta iniciativa es fa possible gràcies
a la participació de l 'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i de la Xarxa de
Televisions Locals (avui Xarxa de Comunicació Local). Al l larg d'aquest temps, han participat en les
reunions de l 'OPATL més d'una trentena d'organitzacions entre emissores de televisió local i arxius.

Publicació de 1 .687 fotografies de Valentí Fargnoli a l 'eCultureMap. Aquest tasca es va iniciar en el marc
del projecte europeu Athena Plus (201 3-201 5) com a prova pilot. El manteniment i actual ització de
l 'eCultureMap es desenvolupa en el marc de la Michael Association, de la qual el CRDI n'és soci, i sota la
responsabil itat de Frank J. Zakrajsek, investigador a l 'Institute for the Protection of Cultural Heritage,
Eslovenia.
L'eCultureMap és un mapa de coneixement geogràfic que connecta l 'espai geogràfic amb els objectes
digitals de béns immobles, mobles i intangibles del patrimoni cultural de tota Europa. Integra diverses
eines disponibles per a professionals i el públic en general.

Observatori Permanent d'Arxius i
Televisions Locals

eCultureMap

Data: 27 de març
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Seminari
Organitza: OPATL

Data: Abril
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web
Col·labora: Michael Association
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http://www.girona.cat/sgdap/cat/recurs_eculture_map.php
http://www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_opatl.php
http://www.michael-culture.eu/


4

Selecció d'entrevistes a fotògrafs, la major part dels quals han cedit el fons a l 'Ajuntament de Girona o hi
estan àmpliament representats. Es tracta d'entrevistes fetes a Televisió de Girona des dels seus inicis, el
1 986, fins a l 'actual itat. Formen part de diferents programes. A més de l'entrevista, s'inclou una fitxa amb
dades biogràfiques i, si es dóna el cas, un enllaç a les fotografies de l 'autor que el CRDI té publicades
online.
Aquesta actuació és possible gràcies al treball sobre el fons de Televisió de Girona que el CRDI du a
terme des de 2001 , any de la cessió del fons a l 'Ajuntament de Girona.

Entrevistes a fotògrafs

Data: Abril
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web

El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l ’Ajuntament de Girona va organitzar el 201 6
l ’exposició “Vides miNÚScules”, una selecció de fotografies de gran format que es podien contemplar al
carrer, concretament al tram del viaducte comprès entre el passeig de José Canalejas i l ’avinguda de
Ramon Folch. Aquesta recurs web recull les fotografies i els textos d’aquella exposició, així com el text
de Lluís Muntada “El sotabosc de Vides miNÚScules”, una reflexió sobre la creació d’aquella exposició,
juntament amb les imatges que finalment no es varen seleccionar.

Vides miNÚScules

Data: Abril
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web

http://www.girona.cat/sgdap/cat/entrevistes_fotografs.php
http://www.girona.cat/sgdap/movio3/
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Des de l'any 2006 el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions organitza anualment el cicle
Conferències a l 'Arxiu Municipal. Aquest cicle té com a objectiu promoure i difondre el coneixement
històric sobre la ciutat de Girona, especialment aquell derivat de recerques realitzades a partir del
patrimoni documental del municipi. Les conferències es plantegen de manera rigorosa i, alhora,
divulgativa, s'adrecen al conjunt de la ciutadania i són de ll iure accés.
Enguany, coincidint amb la celebració del 20è aniversari del CRDI (Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge), es farà el primer dels dos cicles dedicats a la fotografia (201 7 i 201 8).

Conferències a l'Arxiu Municipal

Data i hora: Del 4 de maig al 8 de juny.
Tots els dijous de 19 h a 20 h
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Conferències
Programa

Seminari informatiu sobre l 'activitat que du a terme l'associació Photoconsortium, una associació creada
en el marc del projecte europeu EuropeanaPhotography (201 2-201 5) que té com a objectiu la promoció i
mil lora de la cultura i del patrimoni fotogràfics. Photoconsortium té com a final itat promoure, organitzar i
gestionar conferències, exposicions, premis i cursos de formació, així com també la realització de
publicacions. L'associació està integrada per 38 socis representants de 1 2 Estats membres. Es tracta de
les principals agències fotogràfiques públiques i privades, així com institucions públiques, museus i
particulars. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l 'Ajuntament de Girona és soci
fundador de l 'associació i assumeix un càrrec de conseller especial ista en fotografia en el Consell
Executiu.

Photoconsortium

Data: 9 de juny
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Seminari
Organitza: Photoconsortium

http://www.girona.cat/sgdap/cat/conferencies_actual.php
http://www.photoconsortium.net/
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Digital ització i publicació de part de la col· lecció de tècnica fotogràfica que forma part de la Bibl ioteca
especial itzada de l'Arxiu Municipal i de la bibl ioteca de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
(IEFC). La col· lecció de l 'Arxiu Municipal està formada per 211 títols de gran uti l i tat per a l 'estudi de
l 'evolució de la tècnica fotogràfica. La seva digital ització i publicació online té com a objectiu posar a
l 'abast dels investigadors unes publicacions d'alt interès, que s'han anat adquirint al l larg dels anys i que
a dia d'avui formen un conjunt d'un valor molt destacat.

Bibliografia tècnica fotogràfica
(18391940)

Data: Setembre
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web
Col·labora: IEFC

L'associació europea Photoconsortium té previst inaugurar un seguit d'exposicions fotogràfiques
dedicades als fons de diferents centres patrimonials que tenen publicades les seves fotografies a
Europeana. En el cas del CRDI, s'han seleccionat fotografies sobre fàbriques de la ciutat de la primera
meitat del segle XX. Aquesta exposició s'emmarca en el projecte europeu DSI , del qual Photoconsortium
es responsabil itza del desenvolupament del canal de Fotografia a Europeana.

Inauguració del canal de fotografia a
Europeana

Data: Jul iol
Lloc: Europeana
Tipus d’activitat: Exposició virtual
Organitza: Photoconsortium

http://www.iefc.cat
http://www.europeana.eu/portal/es
http://www.photoconsortium.net/


Aquest és un recurs visual construït en base a una selecció de 1 01 fotografies de la col· lecció del Centre
de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) que es consideren rel levants. Totes són fotografies que
destaquen per algun aspecte en concret: pel seu contingut visual, per la seva estètica, per la seva
rel levància històrica, per la seva singularitat o per la seva excepcionalitat com a objecte fotogràfic. La
seva visualització de forma individual itzada i fora del context de producció, permet en bona part
l ’al l iberament de significats perquè la funcionalitat inicial queda superada per la interpretació i
reinterpretació de cada espectador.

101 fotografies

Data: Setembre
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web
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Tots tenim a casa àlbums de fotografies; són les nostres fotografies famil iars. Les més antigues, molt
sovint heretades, guarden la memòria dels nostres avantpassats, fins i tot d’aquells que no hem conegut.
Les que hem fet nosaltres al l larg de la vida són un recull de moments únics i irrepetibles viscuts que
romanen en el record. L’alt valor sentimental i de testimoni que tenen aquestes fotografies fa necessari
plantejar-nos què podem fer per conservar-les ja que les fotografies són altament inestables.
En aquest tal ler, Fina Navarrete, tècnica d'arxius al CRDI, ens ensenyarà com protegir les fotografies
famil iars i les mesures que cal prendre per a la seva conservació.

Taller sobre conservació de
fotografia

Data i hora: 29 de setembre. De 16,30 a
18 h
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Tallers



El projecte fotogràfic “Arxiu, memòria i recerca”, iniciat el 2004, parteix de la idea d'encarregar un seguit
de treballs de creació vinculats a la ciutat de Girona amb la final itat d’enriquir la col· lecció fotogràfica
d’autors contemporanis del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. Un dels objectius principals del
centre és el foment de la fotografia i l 'adquisició d'obra artística.
Coincidint amb aquest 20è aniversari, es presenta un nou treball , i alhora una publicació que conté una
selecció representativa de l 'obra creada en el marc d'aquest projecte, en el qual hi han participat 11
fotògrafs de trajectòria ben reconeguda.

Col·lecció de fotografia
contemporània

Data: Octubre
Tipus d’activitat: Publicació
Autors: I. Ariño, J.M. Castro Prieto, I. Muñoz,
M. Font, M. Laguillo, F. Freixa, V. Caramés, C.
Pérez Siquier, J. Duarte, J. Fontcuberta,
Bleda y Rosa, T. Salvans, M. Armengol, H.
Rivas
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Primera edició d’aquest seminari que se celebrarà a Girona i estarà dedicat a paisatge i fotografia.
Aquest seminari és fruit de l 'acord entre l 'Ajuntament de Girona i l 'Observatori del Paisatge de Catalunya
i se celebrarà cada dos anys.
El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i l 'Observatori del Paisatge de Catalunya n'
assumiran les tasques d'organització, coordinació i funcionament del seminari.

Seminari Imatge i Paisatge

Data: 19 i 20 d'octubre
Lloc: Auditori EspaiCaixa
Tipus d’activitat: Seminari
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Nou producte audiovisual que permet conèixer el procediment tècnic de formació del fotogravat sobre
planxa de coure a partir de la tècnica original de Talbot-Klic (1 879). Aquest audiovisual, real itzat amb
tècniques d’animació 3D, és la cinquena proposta d’una sèrie dedicada a l’evolució de la tècnica i els
procediments fotogràfics i fotomecànics que es va iniciar l ’any 2007. El guió és del professor Carles Mitjà
mentre que la realització l 'assumeix el CIFOG. Aquest audiovisual, únic en la seva presentació i
execució, té una clara funció divulgativa i, a diferència del que poden oferir els textos teòrics, permet a
l ’espectador fer-se una idea clara d'aquest procediment fotomecànic.
Es presentarà el 27 d'octubre coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Data: 27 d'octubre
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs audiovisual

Audiovisual sobre l'heliogravat

L’any 201 5 el CRDI va firmar un conveni de col· laboració amb la Filmoteca de Catalunya per a la
conservació i digital ització de les pel· lícules en base de nitrat de cel· lulosa del Centre de Recerca i
Difusió de la Imatge. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, el 27
d'octubre, es farà una projecció de les pel· lícules restaurades i, posteriorment, personal de la Filmoteca
oferirà una sessió explicativa del procés de restauració.

Pel·lícules en suport nitrat

Data: 27 d'octubre
Lloc: Museu del Cinema
Tipus d’activitat: Projeccions i
conferència
Col·labora: Filmoteca de Catalunya



1 0

La publicació del volum 1 4 de la col· lecció Girona Fotògrafs està dedicada a Foto Lux. Foto Lux fou en
els seus orígens una societat creada entre Joan Barber i Joan Pereferrer. Aquests s’establ iren a Girona
pels volts de 1 91 6, i concretament a la plaça de l’Oli a partir de l ’estiu de 1 923. La societat es dissolgué
la primavera de 1 934. Barber s’instal· là al núm. 29 de la Rambla de Girona i Pereferrer continuà a la
plaça de l’Oli sota la mateixa denominació de Foto Lux. Pereferrer estigué en actiu fins a finals dels
seixanta, quan el rel levà el seu gendre Joan Sabench, que mantingué l 'establ iment obert fins el 1 988. La
publicació presenta una selecció d'un vuitantena de retrats d'estudi representatius del treball d'aquesta
firma, d'entre els quals destaquen els de la sèrie etnogràfica.

Data: Novembre
Tipus d’activitat: Publicació
Edició: Ajuntament de Girona i Rigau
Editors

Girona Fotògrafs. Foto Lux

Una proposta per aproximar-se a una visió panoràmica i comparativa del retrat d'estudi a partir d'una
selecció de 1 0 retrats de cada dècada amb l'objectiu de revalorar aquest gènere fotogràfic i de fer
possible que aquestes imatges adquireixin nous significats, estretament vinculats als temps de
l’observador i exclusius dels objectes caiguts en desús. En la privacitat de les imatges trobem també
relats públics, entorn de la comunitat, de la rel igió, de la cultura, del país, de l ’ofici , de la famíl ia, etc. Es
tracta, doncs, d'una cerca històrica en base al l legat que ens han deixat les galeries fotogràfiques de la
ciutat que en algun cas van arribar a ser centenàries.

Data: Novembre
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recursweb

150 anys de retrats, 18502000



El Dia dels Drets Humans se celebra a tot el món el 1 0 de desembre per commemorar el dia que
l 'Assemblea de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, l 'any 1 948.
Per commemorar el Dia dels Drets Humans, l 'Arxiu Històric de Girona i l 'Arxiu Municipal de Girona
organitzen aquesta conferència de Xavier Antich sobre fotografia i drets humans.

Seminari dedicat al fotogravat a càrrec del professor Carles Mitjà, especial ista en el procediment
d'aquesta tècnica d'impressió de la fotografia iniciada el segle XIX. El seminari està adreçat a un públic
professional i té com a objectiu l 'expl icació de la tècnica original de Talbot-Klic (1 879) amb algunes
variants del procediment. Durant la sessió formativa s'explicarà i s'exemplificarà el procés a través de
mostres reals de treballs actuals i amb la i l · lustració d'imatges de diferents èpoques. L'objectiu és
aprofundir en el coneixement de la tecnologia que més s'ha uti l i tzat per a la impressió de la fotografia.

Dia Internacional dels Drets Humans

Seminari sobre fotogravat

Data: 11 de desembre
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Conferència

Data: 10 de novembre
Lloc: Arxiu Municipal de Girona
Tipus d’activitat: Seminari
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Aquest recurs permet recrear la ciutat de 1 970 a partir d'un treball fotogràfic resultat d'un vol aeri fet en
aquest any. Es tracta d'una representació cartogràfica del cens que permet sobreposar les fotografies
aèries del moment amb les actuals. A més, la visió volumètrica de les preses en permet també una
recreació més realista i efectista. L'objectiu principal d'aquest recurs és oferir una visió de l 'evolució
urbanística de la ciutat produïda pricipalment en els anys de la democràcia.

Geolocalització de fotografies del
Cadastre

Data: Desembre
Lloc: Web del SGDAP
Tipus d’activitat: Recurs web
Realització: UMAT (Unitat Municipal
d'Anàlisi Territorial)



PHOTOCONSORTIUM

TALLER SOBRE CONSERVACIÓ DE FOTOGRAFIA

11 . SEMINARI IMATGE I PAISATGE
1 2.
1 3.
1 4. PEL· LÍCULES EN SUPORT NITRAT

1 5. 1 50 ANYS DE RETRATS, 1 850-2000
1 6.
1 7. SEMINARI SOBRE FOTOGRAVAT

1 8. DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS
1 9. GEOLOCALITZACIÓ DE FOTOGRAFIES DEL CADASTRE





Foto: Josep Buil Mayral, 1970 ca.




