
Organitza:

Patrocina:

És difícil no reconèixer que un dels reptes actuals més 
importants de la humanitat és la sostenibilitat.

Apostar per un futur possible en camps tan diversos però 
interconnectats, com la salut mediambiental, el respecte 
a la diversitat cultural i les noves realitats laborals, és la 
missió principal de multitud d’organitzacions i governs.

Davant aquest escenari, intentem aportar el nostre diminut 
gra de sorra, a través de la fotografia, a la necessària reflexió 
i conscienciació sobre la nostra responsabilitat personal en 
la sostenibilitat.

Enguany, us convidem a acompanyar-nos a les IX Jornades 
Fotogràfiques de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró on ens 
preguntem, i preguntem als nostres ponents i participants, 
si la fotografia, en el conjunt de les àrees que abasten 
aquesta activitat, és sostenible.

Reflexionem sobre l’impacte de la fotografia al medi 
ambient, a l’ètica i el respecte a les persones, a la salut, …
Parlarem també de l’impacte de la fotografia en els viatges 
que realitzem i analitzem els missatges que emetem a 
través de les nostres fotografies.

+ info & inscripcions: 

www.fotoplatjadaro.com
info@educandolamirada.com 
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Es difícil no reconocer que uno de los retos actuales más 
importantes de la humanidad es la sostenibilidad. Apostar por 
un futuro posible en campos tan diversos pero interconectados, 
como la salud medioambiental, el respeto a la diversidad cultural 
y las nuevas realidades laborales, es la principal misión de 
multitud de organizaciones y gobiernos.

Ante este escenario, intentamos aportar nuestro diminuto grano 
de arena, a través de la fotografía, a la necesaria reflexión y 
concienciación sobre nuestra responsabilidad personal en la 
sostenibilidad. ¡Os esperamos en esta IX edición de las Jornadas!
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Des del 2014 Fotoplatjadaro apropa la cultura fotogràfica 
a aficionats i professionals de la fotografia mitjançant 
cursos, seminaris, concursos i Jornades Fotogràfiques en 
diferents entorns de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. 

Des de 2014 Fotoplatjadaro acerca la cultura fotográfica a 
aficionados y profesionales de la fotografía mediante cursos, 
seminarios, concursos y Jornadas Fotográficas en diferentes 
entornos del municipio de Castell-Platja d’Aro y S’Agaró.

La participació en les diferents activitats de les Jornades 
Fotogràfiques es gratuïta, pero les places son limitades. Cal 
fer inscripció prèvia a la web de fotoplatjadaro.com. 

La participación en las distintas actividades de las Jornadas 
Fotográficas es gratuita, pero las plazas son limitadas. Es 
necesario realizar reserva en la web de fotoplatjadaro.com. 

Jornades Fotogràfiques  
de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró

Shoot4Change: El reportatge social, entre sostenibilitat 
i ètica. El cas de Namaland’s Dream. Taller que mostra i 
treballa els projectes socials dels ponents i participants.
Shoot4Change: El reportaje social, entre sostenibilidad y 
ética. El caso de Namaland’s Dream. Taller que muestra y 
trabaja los proyectos sociales de los ponentes y participantes.

06.11.2022 | 10-13.30 &15.30-18 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Maite Carbonell: Soste(vida)bilitat i creació. En aquest 
taller, Maite aborda conceptes teoricopràctics relacionats 
amb la sostenibilitat en els processos de creació.
Maite Carbonell: Soste(vida)bilidad y creación. En este taller, 
Maite aborda conceptos teoricoprácticos relacionados con la 
sostenibilidad en los procesos de creación. 

05.11.2022 | 10.00-13.00 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Shoot4Change: El reportatge social, entre sostenibilitat 
i ètica. El cas de Namaland’s Dream. Taller que mostra i 
treballa els projectes socials dels ponents i participants.
Shoot4Change: El reportaje social, entre sostenibilidad y 
ética. El caso de Namaland’s Dream. Taller que muestra y 
trabaja los proyectos sociales de los ponentes y participantes.

05.11.2022 | 10-13.30 &15.30-19 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Inauguració de les IX Jornades Fotogràfiques. Mostra 
d’obres guanyadores del Concurs Fotogràfic Educant 
la Mirada 2022 i conferència de Xavi Sureda.
Inauguración de las IX Jornadas Fotográficas y presentación 
de las obras ganadoras del concurso de proyectos fotográficos 
Educando la Mirada 2022 y conferencia de Xavi Sureda.

04.11.2022 | 19.30-21.00 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Savannah Dodd: Construïnt alfabetització ètica en 
la pràctica fotogràfica. Taller pràctic d’un día sobre 
sostenibilitat i ètica i elaboració de la Declaració d’Ètica. 
Savannah Dodd: Construyendo alfabetización ética en 
la práctica fotográfica. Taller práctico de un día sobre 
sostenibilidad y ética y elaboración de la Declaración de Ética.

05.11.2022 | 10-13 &15.30-18.30 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Núria Faig: Mirades, un viatge al cor d’Àfrica. Mostra 
de treball de l’autora i tertúlia sobre la ètica i 
sostenibilitat als reportatges fotogràfics de viatge. 
Núria Faig: Miradas, un viaje al corazón de África. 
Muestra del trabajo de la autora y debate sobre la ética y 
sostenibilidad en los reportajes fotográficos de viaje.

05.11.2022 | 17.00-18.30 h 
Masía Bas, Platja d’Aro

Savannah Dodd: Construïnt alfabetització ètica en la 
pràctica fotogràfica. Taller d’introducció de mig dia 
sobre la sostenibilitat i ètica en fotografia (en anglés).
Savannah Dodd: Construyendo alfabetización ética en la 
práctica fotográfica. Taller de introducción de medio día 
sobre sostenibilidad y ética en la fotografía (en inglés).

06.11.2022 | 10-13 h
Masía Bas, Platja d’Aro

Shoot4Change: The Lost Kids of Kalahari. Projecció 
del documental i debat entre els autors i participants 
sobre el documental i el rol dels creadors. 
Shoot4Change: The Lost Kids of Kalahari. Proyección del 
documental y debate entre los autores y participantes sobre 
el documental y el rol de los creadores.

05.11.2022 | 18.00-19.00 h 
Masía Bas, Platja d’Aro


