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Crescuda del Riu Mekong a Luang Prabang (Cambotja), novembre 2002

matge Solidària” és un projecte de GRAMENET IMATGE SOLIDÀRIA, entitat sense afany

La iniciativa compta amb el suport inicial de: Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet,

de lucre de recent creació presidida per Joan Guerrero (UPIFC).

Diputació de Barcelona, Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de

El treball s’emmarca en els valors humanistes de la fotografia documental i busca la reflexió
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Catalunya, Centre Excursionista Puigcastellar, Federació Catalana de Fotografia i la pròpia
UPIFC, entre d’altres

de l’espectador/a, tot fent-lo/la partícep de la problemàtica social del món que ens envolta.
Els beneficis que s’obtinguin de la venda de fotografies, làmines, llibres, calendaris, postals,
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c/ Irlanda 39, baixos (Casa de la Solidaritat i la Pau)
08921 Sta. Coloma de Gramenet

etc., es destinaran al finançament de projectes solidaris amb el tercer món a través d’una

www.gramenet-imatgesolidaria.org

ong d’utilitat pública i de reconeguda solvència.

e-mail: info@gramenet-imatgesolidaria.org
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Riu Mekong a la sortida de l’escola. Luang Prabang (Cambotja), novembre 2002
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Una família pagesa s’adreça a la collita de l’arròs. Battambang (Laos), desembre 2002
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Barri de Triana (Sevilla), 1977
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Tancament a la mina de Cala (Huelva), 1982
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Estepa mongola. Xina, 1979
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“Tragafuegos”. El Salvador, 1992

Zaire, novembre 1996
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Dona i cel
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Peshawar, 1981

Peshawar, 1981
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Peshawar, 1981

© CARLOS BOSCH (UPIFC)

13

© SANDRA BALSELLS (UPIFC)
Bucarest (Romania), 1999
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Prístina (Kosovo), 1996
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Escombriaires. Bucarest (Romania), 1999
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El Raval (Barcelona), 1958
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La Rambla (Barcelona), 1991
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Barcelona, 1960
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É

s una satisfacció per a nosaltres el poder presentar
el calendari IMATGE SOLIDÀRIA 2006 en aquest
número de L’Agenda de la Imatge.
Aquest projecte és fruit de la col·laboració que
mantenen UPIFC i GRÀFIQUES ORTELLS S.L. en la
investigació i la publicació d’aquesta revista des de
fa uns anys, una investigació que gràcies al nostre
equip humà plenament identificat amb l’objectiu
d’aconseguir la satisfacció de la feina ben feta, ens ha
portat a alts nivells de qualitat en el camp del retoc i
la impressió d’imatges en blanc i negre. Val la pena
comentar que aquests coneixements s’assenten
sobre una tecnologia de preimpressió i impressió
força sofisticada que amb l’inquietud de satisfer el
nivell exigit pels nostres clients, hem anat incorporant
dins la nostra empresa.
Sistemes de preimpressió basats en fluixos de treball
automatitzats, detecció i filtre automàtic d’errades en
els documents, filmació directa a planxa, impressió
offset controlada digitalment des de la pròpia
preimpressió per mitjà de l’estàndard de comunicació
CIP3, ... són les eines principals que ens donen facilitat
per imprimir i així aconseguir el resultat desitjat.
La fotografia digital ha estat un gran avanç tecnològic
que ha dinamitzat en gran part el procés gràfic fentlo més curt, estalviant l’escanejat dels antics negatius
i, per tant, millorant-ne la qualitat.
Dins la preimpressió, les tècniques de filmació directa
a planxa amb trames de gran lineatura i trames
híbrides com Sublima®, ens permeten aconseguir
tons més suaus en les llums i negres més intensos
en les ombres, característica que en la impressió ens
apropa a la qualitat fotogràfica.
És del tot evident que la impressió juga un paper
importantíssim en aquest procés, doncs la imatge
captada pel fotògraf caldrà plasmar-la el més fi
possible al paper.
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Llac Titicaca (Bolívia), 1971

Valgui aquesta petita explicació tècnica per donar a
conèixer com i qui hi ha al darrera d’aquesta revista
i, al mateix temps, aprofitar aquesta col·laboració
per fer una contribució amb l’edició del calendari
solidari 2006, per solidaritzar-nos amb el Tercer Món
mitjançant l’ajut de GRAMENET IMATGE SOLIDÀRIA
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Dades tècniques d’impressió:
Paper estucat mat 135 gr.
Tinta negra i vernís sobreimpressió brillant
Lineatura 200 lpi
Funció de transferencia de mig to compensada

·
·
·
·

GRÀFIQUES ORTELLS S.L.
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Per acord del Consell Directiu de la UPIFC de 21/07/2005,
no es cobrarà la quota d’ingrés als professionals que s’afiliïn
des del SONIMAGFOTO fins al 31/12/2005
Requisits:
· Contracte de treball o alta en el cens de l’activitat
(antic IAE, actual formulari 036 d’Hisenda).
· Fotocòpia del DNI.
· 4 fotos mida carnet.
· 20 dígits d’un compte corrent per a la domiciliació
de la quota trimestral de 36 €.
Administració: Rambla de Catalunya 10, 3r. 08007 BCN. Tel 934.121.111, e-mail: upifc@menta.net
Horari d’oficina: feiners de 16 a 20 h.
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