
(Manual per Ats)

L'entrega del Compromís ciutadà amb la consulta als representants electes de cada municipi ha de

quedar enregistrat per deixar-ne constància i poder-ne fer difusió posterior. Per a que això sigui

possible cal que les ATs que organitzin els actes d'entrega del dia 11 de setembre al matí tinguin en

compte això i els elements necessaris per a fer-ho possible.

Que farem?

Documentar fotogràficament l'acte d'entrega del compromís ciutadà amb la consulta a totes les

localitats on es faci.

Farem un breu reportatge fotogràfic i dues fotografies de conjunt. 

· El reportatge ha de ser un reportatge de 15-20 fotos com a màxim que expliqui l'esdeveniment

(arribada de la gent, entrega, assistents, etc...)

· Les dues fotos de grup han de ser:

− Una panoràmica general on aparegui tothom que ha assistit a l'acte. Amb les autoritats

locals i entitats signants del compromís al centre. Tots mirant cap a càmera.

− Una altra  igual  que  l'anterior  però  mostrant  només  les  autoritats  locals  i  les   entitats

signants del compromís.

Per a fer realitat això cal aconseguir equips humans i tècnics. També cal tenir en compte l'espai on

es realitzarà l'acte i els requeriments necessaris per a que sigui possible fer les fotografies de grup.

Equips humans necessaris:

Cal que a cada localitat on es faci l'entrega, l'AT organitzadora aconsegueixi:

− Un fotògraf voluntari amb càmera reflex digital (per fer les fotografies de grup).
− Un fotògraf voluntari amb un telèfon mòbil amb càmera i connexió a internet (per fer les

fotografies de grup).
− A ser  possible,  un  tercer  fotògraf  voluntari  amb  càmera  reflex  digital  (per  fer  el

reportatge de l'esdeveniment).

En cas de no trobar prous fotògrafs, la cobertura pot ser feta per un sol voluntari (amb reflex digital

i telèfon mòbil) que ho haurà de fer tot, però si es possible és millor que siguin tres voluntaris

diferents per repartir i facilitar les tasques.

En cas de tenir un sol fotògraf, es prioritzarà l'obtenció de les dues fotografies de grup (fetes amb

càmera reflex i telèfon mòbil) per sobre de les fotografies de reportatge.

En cas de tenir més de tres fotògrafs voluntaris, es poden destinar els fotògrafs extres a ajudar a

fer el reportatge de l'acte, però tenint el compte que el resultat final ha de ser igualment un recull

de les 15 o 20 millors fotografies en total.

Especificacions de coneixements i equip fotogràfic necessari per a poder ser fotògraf:

Fotògraf amb càmera reflex digital:

Coneixements mínims:



Coneixements bàsics de fotografia. Saber fixar l'obertura del diafragma, la velocitat d'obturació i la 

sensibilitat ISO. 

Càmera:

Càmera reflex digital o tipus “reflex sense mirall” amb visor electrònic i sensor de 10 megapíxels

com a mínim.

Les càmeres han de permetre  fixar l'obertura del diafragma, la velocitat d'obturació i la sensibilitat

ISO.

Les càmeres compactes no son vàlides per fer la feina. Totes les càmeres han de tenir com a mínim

un sensor de format APS o Quatre-Terços, ja que els sensors més petits no tenen prou resolució

per a les fotos de grup que volem fer. Tot i així, si no es pot aconseguir l'equip desitjat, es pot tirar

endavant el projecte igualment. L'important és documentar l'esdeveniment.

Objectiu:

Les càmeres han de tenir un objectiu (zoom o fixe) que inclogui  una distància focal gran angular

suficient com per poder encabir  tot el grup de gent a fotografiar. I a poder ser també un focal més

llarga per la foto de grup amb menys gent. 

Fotògraf amb Smartphone (telefon mòbil intel·ligent):

Coneixements mínims:

Cal saber com a mínim saber ajustar la resolució de la càmera, de manera que s'asseguri fer les

fotografies a la màxima resolució possible per el mòbil.

Si  el  fotògraf  sap  utilitzar  els  controls  de  la  càmera  del  mòbil  per  ajustar  altres  paràmetres

(exposició, etc...), millor.

Cal  tenir  nocions  mínimes  de  composició  i/o  experiència,  per  assegurar  que  les  fotos  es  fan

correctament (que no surtin tortes, desenfocades, etc...).

Equip necessari:

Cal un telèfon mòbil amb càmera, connexió a internet mòbil i amb l'aplicació de Twitter  instal·lada

i amb compte obert per a publicar-hi fotografies.

La qualitat de les càmeres i sensors van en relació a la qualitat general del telèfon, o sigui que com

a norma general s'ha d'utilitzar el millor model disponible.

Inscripcions dels fotògrafs:

Les ATs han d'inscriure els fotògrafs encarregats de fer les fotos al seu municipi al formulari del web
www.assemblea.cat/fotografs 
De cada fotògraf cal posar nom i cognoms, email, telèfon i municipi que cobrirà.

A cada fotògraf inscrit se li ha de fer arribar el document amb les instruccions per a fotògrafs i el

documents amb la cessió de drets de propietat intel·lectual.

Cessió de drets de propietat intel·lectual:

Es  necessita  una  cessió  de  drets  d'autor  firmada i  escanejada per  cada fotògraf  (si  no  tenen

escànner poden fer una foto al document firmat).

A banda del document amb les instruccions per a fotògrafs, també rebreu el document amb la

cessió de drets de propietat intel·lectual. Siusplau, assegureu-vos que tots els fotògrafs que escolliu

reben els dos documents.



Són els mateixos fotògrafs els encarregats d'imprimir, signar, escanejar i després afegir els 

documents signats a l'enviament amb les fotografies de l'acte. Siuslau, recordeu als fotògrafs que

això és imprescindible.

Necessitats de l'espai on es faran les fotos de grup:

Per fer les dues fotografies de grup cal un espai que reuneixi les següents condicions:

Sempre que sigui possible ha de ser un espai a l'aire lliure, ja que en un interior (pavelló, etc...) no

hi haurà llum suficient per fer fotografies de qualitat.

Trobar l'espai adient és responsabilitat de la AT organitzadora, i per tant aquest apartat està escrit

pensant  especialment  en  les  ATs.  L'ideal  però  és  que  els  fotògrafs  també  hi  participin per

assegurar  que  es  reuneixen  les  condicions  necessàries,  identificar  possibles  problemes  i/o

mancances i trobar al millor solució amb antelació)

Capacitat:

Cal que l'espai on es facin les fotografies de grup sigui prou gran per encabir a tothom que ha

participat  a  l'acte.  Cada  AT  ha  de  fer  l'estimació  de  quants  assistents  preveuen  i  tenir-ho  en

compte. 

També ha de ser un espai a l'aire lliure, ja que en un interior (pavelló, etc...)  no hi haurà llum

suficient per fer fotografies de qualitat.

Distància per fer la foto:

Cal que hi hagi distancia suficient entre el fotògraf i els assistents, per tal de que tothom pugui

sortir a la foto. Aquesta distància dependrà del nombre d'assistents.

Per calcular bé si hi ha distància suficient es poden fer proves amb qualsevol càmera que tingui un

objectiu angular, tenint en compte la previsió d'assistents. I si es possible es millor visitar abans

l'espai amb el fotògraf que farà la foto per fer les proves i comprovar que és idoni.

Perspectiva de les fotos:

Els assistents a l'acte i els fotògrafs no poden estar al mateix nivell, ja que llavors a la foto només es

veuran els assistents situats a primera fila. Per canviar l'alçada relativa entre fotògrafs i assistents

es pot:

A- Situar els assistents en unes escales grans o en un desnivell, de manera que no estiguin tots a la

mateixa alçada i no es tapin entre ells.

B- Situar el fotògraf en un punt més elevat, amb els assistents mirant cap amunt i el fotògraf picant

la càmera. El millor és fer servir una grua o un balcó amb bona vista. Si això no és possible fins i tot

una escala de pintor pot ajudar a guanyar com a mínim un parell de metres d'alçada.

C- Fer una combinació d'A+B.

Proximitat:

En la mesura del possible cal que el lloc on es faci l'entrega del compromís sigui el mateix lloc on es

faran les fotografies de grup. Per exemple, el cas ideal és que l'entrega es faci a l'ajuntament de la

localitat i que la foto es pugui fer a la plaça de davant l'ajuntament, de manera que no calgui

desplaçar ningú. 

Si això no és possible i al mateix lloc on es farà l'entrega no hi ha cap plaça ni espai suficientment

gran,  s'ha de buscar algun lloc pròxim on es puguin fer les fotos de grup.  Una plaça  propera,

avinguda,  etc...  que estigui  prou aprop  com perquè els  assistents  s'hi  puguin  desplaçar  fàcil  i

ràpidament. 



Quan més lluny s'hagi de fer desplaçar la gent més alta és la probabilitat d'anar perdent gent pel

camí i més complicada serà l'organització, per tant sempre serà millor i més fàcil intentar que 

l'entrega del compromís es faci al mateix lloc on es faran les fotografies.

Organització dels assistents a l'hora de fer les fotos de grup:

Les fotografies les faran els fotògrafs voluntaris, però la AT i tots els voluntaris de l'organització de

l'acte son els que faran possible que es puguin fer.

Cal que la AT tingui preparat l'espai on es faran les dues fotos de grup, el lloc concret on es posaran

els assistens i el lloc concret des d'on els fotògrafs faran les fotos.

Cal que hi hagin prous voluntaris per organitzar els assistents ordenadament per a les fotos de

grup. Un megàfon per donar instruccions serà d'ajuda.

S'ha d'informar a tothom de que farem les fotografies de grup i que se'n farà la màxima difusió

possible, per tal de que tothom en sigui conscient i si algú no hi vol participar pugui marxar a

temps.

Al centre del grup s'hi han de col·locar els representants de les entitats signants del compromís i

les autoritats locals a qui s'ha fet l'entrega. La resta d'assistents han de ser al seu voltant i tots

encarats cap al punt a on hi hauran els fotògrafs.

Per tal de que tothom surti a la foto, la indicació bàsica a recordar a tots els assistents és que

cadascú ha d'assegurar-se que pot veure la càmera de fotos, perquè cadascú eviti sortir tapat.

Com ensenyarem les fotos:

Encara ho estem perfilant. Rebreu un mail  de comunicació interna amb la data de publicació i

l'adreça a on veure-ho.

Si encara teniu dubtes:

Primer de tot, torneu-vos a repassar les instruccions siusplau. Si tot i així seguiu tenint algun dubte,

us podeu posar en contacte amb en Galdric Peñarroja al correu galdricps@assemblea.cat. 

Si no teniu dubtes:

Moltes gràcies per fer-ho possible. 

Salut i bona feina!


