PLA DE TREBALL ANUAL PER AL 2008
1. Difondre la creació de la SCFN, per donar compliment als objectius que
col·lectivament hem assumit. Concretament, donar-nos a conèixer a:
a) El conjunt de socis i entitats adherides i col·laboradores de la ICHN.
b) Totes les persones que es dediquen seriosament a l’activitat de
fotografiar la natura de manera habitual.
c) Altres entitats de fotografia de la natura i de fotografia en general.
d) Administracions públiques.
e) Comunitat científica.
2. Encarregar l’elaboració d’un logotip que acompanyi el nom del grup,
disposar d’un espai al web de la ICHN i d’una adreça electrònica oficial.
3. Procurar un nombre d’associats o de suports externs (altres fotògrafs que
s’estimin més no associar-se, món acadèmic i científic, entitats de defensa
de la natura, etc.) que permeti reclamar el paper d’interlocutors davant les
administracions, institucions i altres instàncies que condicionen o puguin
condicionar la nostra activitat amb plena llibertat i responsabilitat.
4. Preparar un escrit que reculli les nostres propostes davant les
administracions per tal que la regulació i, sobre tot, el control efectiu sobre
la nostra activitat s’adapti als objectius que hem proclamat. Presentar
aquest escrit davant les instàncies pertinents, tot buscant el suport
institucional de la ICHN, i emprendre i mantenir un diàleg permanent sobre
aquesta qüestió.
5. Criteris i recomanacions sobre tècniques fotogràfiques a la natura, la
interacció amb les espècies i situacions en les quals cal informar als agents
i/o altres responsables de la protecció de la natura.
Nota: S’ha demanat a l’IEC una ajuda econòmica per a la publicació d’un
quadern que reculli aquestes recomanacions i prevencions.
6. Preparació de projectes per presentar a la convocatòria anual de
subvencions directes de l’IEC.
7. Altres. D’acord amb el principi de que res no es farà si no hi ha persones
decidides a tirar-les endavant, s’escometran aquelles per a les que es
presenten voluntaris que se’n vulguin responsabilitzar:
a) Cicle de projeccions
b) Estudiar la possibilitat de fer alguna oferta formativa
c) Altres que els socis vulguin proposar sempre que hi hagi algú que se’n
responsabilitzi
Es posa en coneixement de tothom que els socis Joan Estrada i Jordi Bas, els
quals han excusat la seva absència, han traslladat les següents propostes:
- Joan Estrada: el futur web del grup ha de tenir com a centre un directori
dels socis, amb una fitxa de cada un d’ells en la qual figurin les dades de
contacte, tipus de fotos disponibles, web —si en té—, àmbits en els que
treballa i una galeria de 20-30 fotografies.
- Jordi Bas: llibre a editar per la ICHN sobre els treballs de camp o
investigacions que estiguin realitzant socis de l’entitat, il·lustrat amb

fotografies sobre aquests treballs realitzades per membres de l’SCFN, per
tal de començar a establir vincles de cooperació entre fotògrafs i científics.
S’acorda que, a la vista de com evolucioni la dinàmica del grup, aquestes dues
idees poden passar a formar part del pla de treball d’aquest any o del següent.
A banda, el soci Roger Joan de Marfà proposa que la SCFN s’obri a rebre
peticions d’investigadors i professors universitaris que necessitin la cessió
d’imatges per a fer presentacions. Per indicació del soci Miguel Ángel Pedrera,
es convé que la SCFN pot servir d’instrument per al trasllat d’aquestes
sol·licituds, però que els socis són lliures de cedir les imatges gratuïtament o
negociar un acord amb el peticionari.
Barcelona, 19 de gener del 2008. Seu de l’IEC.

