


Establir mecanismes que facilitin el consens es fa 
necessari. Aquesta tercera edició de la Jornada 
sobre fotografia és fruit d’un compromís iniciat anys 
enrere, quan el Museu Marítim de Barcelona va 
organitzar la I Jornada de fotografia a museus 
i arxius, amb la voluntat de treballar per afavorir 
inèrcies de gestió comunes en la fotografia: un 
document compartit a gairebé tots els centres que 
conserven, estudien i difonen patrimoni al nostre 
país. Arran d’aquesta primera jornada, es va crear el 
Grup de fotografia a museus i arxius, format per 
professionals de la fotografia de diferents disciplines 
i provinents de diverses institucions, coordinat des 
del Museu Marítim de Barcelona, i amb el suport 
del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

En aquesta ocasió, el Grup de fotografia a museus 
i arxius presenta un tesaurus sobre procediments i 
degradacions de la fotografia, una eina descriptiva 
creada perquè museus, arxius i biblioteques la pu-
guin utilitzar en la documentació dels seus fons però 
també en els instruments de difusió.

La jornada reflexionarà sobre la necessitat de 
l’ús d’un vocabulari comú per facilitar la tasca de 
descripció, però també sobre la seva funció com a 
un instrument de comunicació entre les col·leccions 
fotogràfiques i els usuaris. 

@MuseuMaritim
#IIIJornadafoto



9 h
Acreditacions i presentació de la jornada
Roger Marcet, director general del Museu Marítim de 
Barcelona
Anna Busom, cap del Servei de suport tècnic i inventari 
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni
Sílvia Dahl, conservadora de l’Arxiu fotogràfic del Museu 
Marítim de Barcelona

9.30 h
Getty vocabulari:
una eina per a la documentació  
Anna Busom, cap del Servei de suport tècnic i inventari 
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni

10 h
La fotografia en paraules: un vocabulari comú, rea-
litzat pel Grup de fotografia a museus i arxius, per a 
tots els centres que gestionen patrimoni fotogràfic 
Laia Foix, coordinadora del departament de documen-
tació i investigació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya
Pep Parer, fotògraf i conservador de fotografia

10.30 h
Implementació del tesaurus sobre fotografia en la 
Categoria Fotografia de MuseumPlus
Abel Carretero, tècnic de Zetcom
Silvia Dahl, conservadora de l’Arxiu fotogràfic del Museu 
Marítim de Barcelona
Dolors Jurado, conservadora de les col·leccions del Mu-
seu Marítim de Barcelona

11 h
Pausa-cafè

La necessitat d’unificar criteris 
en terminologia sobre fotografia

11.30 h
Col·leccions fotogràfiques de la Biblioteca de Cata-
lunya a la Memòria Digital de Catalunya 
Paquita Navarro, responsable de la Unitat de Digitalització 
de la Biblioteca de Catalunya 

11.50 h
Les cartel·les de les exposicions: la necessitat 
d’unificar criteris de vocabulari sobre processos 
fotogràfics
Miquel Àngel Pintanel, Àrea de Documentació de la Biblio-
teca del Cinema, Filmoteca de Catalunya

12.10 h
Normalització en la descripció d’imatges. L’Arxiu 
Nacional de Catalunya i els arxius de la xarxa 
Imma Navarro, cap de l’Àrea d’imatges de l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya

12.30 h
EuropeanaPhotography i la seva aplicació tècnica 
en la normalització de terminologies. L’experiència 
del CRDI
David Iglesias, tècnic d’arxius del Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge (CRDI)

12.50 h
Les dificultats dels vocabularis comuns per al Por-
tal de Fotografia a Catalunya
Albert Sierra, coordinador del Portal de Fotografia a Cata-
lunya de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

13.10 h
Taula de diàleg. Treballem per establir un llen-
guatge comú en la descripció de la fotografia? Cal 
que els professionals tinguin formació sobre els 
vocabularis? 
Anna Busom, Abel Carretero, Silvia Dahl, Laia Foix, David 
Iglesias, Dolors Jurado, Imma Navarro, Paquita Navarro, 
Pep Parer, Miquel Angel Pintanel i Albert Sierra.

14 h
Conclusions i cloenda de la Jornada

16-17 h
Visita a les noves reserves de l’Arxiu fotogràfic 
de l’MMB

PROGRAMA



Jornada adreçada a tècnics de museus, 
biblioteques i arxius, estudiants i professionals 
de la fotografia

LLOC: Sala d’actes de l’MMB. Drassanes Reials. 
Av. Drassanes, s/n. 08001 Barcelona.

PREU: 20 € (IVA inclòs)

Les places són limitades.

Un cop efectuat el pagament, no es retornarà cap 
quantitat llevat que la cancel·lació es comuniqui 
amb una antelació mínima de set dies.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
www.mmb.cat


