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Gestió fotogràfica en arxius no especialistes 

(Fotos en conserva) 

Número 
02/2019 

Àrea Iniciació a l’arxivística 

Subàrea Primers passos en el món laboral 

Descripció:  

Es pretén promoure la implicació dels participants en la conservació de les 

seves fotografies, tot aprenent nocions bàsiques d'alguns dels procediments 

fotogràfics més comuns, així com d'alguns dels formats i càmeres més 

significatius. La metodologia del taller consistirà en la realització d’un seguit de 

sessions adaptades al centre en les quals es donaran unes pautes bàsiques i 

teòriques combinades amb la presentació d'exemples pràctics. 

 

Es realitzen 4 sessions complementàries però independents de dues de durada 

cada una. El taller s’organitza en dues jornades de 4 hores, amb dues sessions 

per jornada. 

Objectius: 
Aquest taller té per objectiu oferir unes primeres pautes per a la identificació i 

conservació de documents fotogràfics que es guarden en els arxius. 

Programa 

1. Identificant les imatges: procediments i tipologies fotogràfiques 

2. El meu arxiu de fotografies  

3. Conservar les fotografies 

4. La fotografia digital 

Formadors/es 

Noms:  Núria F. Rius; Mayte Lingg; Pep Parer; Christina Guldager 

Entitat: Associació Cultural Fotoconnexió 

Currículum: 

Núria F. Rius 

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, després d’haver 

cursat els estudis conjuntament amb l’Université Sorbonne París-IV, és 

especialista en història de la fotografia del vuit-cents a Barcelona. Compagina 

l’activitat de recerca amb articles de crítica a la revista Bonart i exerceix la 

docència acadèmica a la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola Massana. És 

autora del llibre Pau Audouard. Fotografia en temps de Modernisme. 

 

Mayte Lingg 

Documentalista graduada en Informació i Documentació per la Universitat de 

Barcelona, postgraduada en Gestió, Preservació i Difusió d'arxius fotogràfics per 

l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Durant els últims anys ha 

treballat documentant els fons fotogràfics de l'Arxiu Fotogràfic del Centre 

Excursionista de Catalunya. I actualment desenvolupant tasques de gestió en 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur


  
 

F18_06_v00 

 

 

Rocafort, 242 bis, 1r 

08029 Barcelona  

Telèfon  934198955 

A/e:formacio@arxivers.com 
http://www.arxivers.com/ 

 

 

projectes documentals a Logisdoc. 

 

Pep Parer 

Fotògraf professional, format a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 

(IEFC), i especialitzat en la gestió i conservació de fons fotogràfics en arxius i 

museus. Actualment treballa per diferents institucions com a fotògraf i assessor 

en conservació fotogràfica com el Museu d'Història de Catalunya, el MUHBA, 

l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona o el Museu Marítim de Barcelona. 

Imparteix classes en els cursos sobre gestió d'arxius fotogràfics i d'història de la 

tècnica fotogràfica que periòdicament es convoquen a l'IEFC. També ha escrit 

diversos articles i ha col·laborat en el comissariat de nombroses exposicions. 

Informació del curs  

Durada 8 hores 10h a 14h 

Data 12 de febrer 2 sessions 

 19 de febrer 2 sessions 

Participants  

(màxims) 
20  

Preu 60€ (soci) 80€ (no soci) 

Lloc Sala Abat Escarré (C/Rocafort 242 bis, baixos) 

Certificat Assistència 

Dates d’inscripció Fins el 8 de febrer 

Observacions  

 

http://cultura.gencat.cat/arxius/acur

