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Amb el suport: 

RECOLLIDA  

DE FOTOGRAFIES  

PER A  

L’EXPOSICIÓ  

FOTOGRÀFICA  

DEL BARIDÀ 

Bastanist, c. 1929-1930. Vista posterior de la casa del Santuari.  

(Fotografia: Guillem de Plandolit. Fons Courer, AMSU)  

 

Anima’t a posar el teu gra de sorra  

per a 

l’exposició del Baridà! 



El treball del procés participatiu “Quin futur volem per al 

Baridà?”, avança! 

Un cop fetes les entrevistes i grups de discussió en què 

molts de vosaltres heu participat, ens tornem a  posar en 

marxa amb la recollida de fotografies per tal d’organitzar 

una exposició sobre el passat, el present i el futur del Ba-

ridà. 

Per tal d’elaborar l’exposició fotogràfica, és necessària la 

col·laboració de tothom que vulgui cedir fotografies d’ara 

i d’abans i ens expliqui històries, anècdotes, etc, referents 

a la memòria dels nostres pobles i dels seus paisatges. 

BENVOLGUTS BARIDANS I BARIDANES... 

Quina ha de ser la temàtica i el format de les fotografies? 

L’exposició tindrà com a temàtiques l’entorn natural, cultu-

ral, social i familiar del Baridà. 

Per tant, ens podeu fer arribar tot tipus de documentació 

fotogràfica antiga i actual sobre el territori, les festes, els 

costums, els balls, els aplecs, els oficis, moments històrics, 

edificis emblemàtics, etc...  

Podeu dur-nos les fotografies en qualsevol format (paper, 

digital, postal, etc.), intentant que tingui la major qualitat 

possible. 

Quan i on es durà a terme la Recollida de  

Fotografies? 

   Quan... 

 De l’1 de juny al 13 d’agost del 2009 
 

   On... 

 ► Ajuntament de Martinet: de dilluns a divendres en  

 horari  d’atenció al públic  de 9.00h a 14.00h. 

 

 ► Ajuntament de Lles de Cerdanya: de dilluns a  

 divendres en horari d’atenció al públic d’11.00h a 14.00h. 

 

 ► Ajuntament de Pont de Bar: els dimarts cada 15 dies, 

 de 12.00 a 14.00h.  (dies 9/06, 23/06, 7/07, 21/07, 4/08) 

 

 ► Local Social d’Arsèguel: els dimarts cada 15 dies, de 

 10.00 a 12.00h.  (dies 9/06, 23/06, 7/07, 21/07, 4/08) 
  
Com... 
 Les fotografies seran escanejades i retornades al seu propietari de 

forma immediata. La seva cessió anirà acompanyada d’un document degu-

dament signat on es farà constar els drets de l’autor i/o propietari de la 

fotografia així com del seu ús. 

 Tanmateix, si ets coneixedor/a d’històries, anèctodes i fets rellevants 

que creus que puguin ser d’interès per al contingut de l’exposició fes-ho 

saber al teu ajuntament o bé posa’t en contacte amb l’equip encarregat 

de l’organització de l’exposició: 

CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) 

   Tel. 973 48 43 20 

   barida@cedricat.cat 

  Persona de contacte: Marta Massana   


