“DINERS AL CARRER”

Entitat sol·licitant: Associació Cultural Grup d’Imatge i Fotografia
Títol: Vivenda familiar permanent per una família de l’Índia Rural en
extrema pobresa.
Sector de Actuació: Vivenda
Convocatòria: 2017
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APARTAT “A”

PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

"GIF" és l'Associació Cultural Grup d’Imatge i Fotografia NIF- G55045801
El 15 abril de 2009 es va fundar l'Associació Cultural Grup d'Imatge i Fotografia,
Com Associació Cultural que som i com diuen els nostres estatuts, Els fins de la nostra

associació són:
Promocionar i difondre la Cultura, aprofitant les diferents disciplines artístiques,
especialment la fotografia i les imatges en moviment, promovent l’ús popular de les
noves tecnologies, i realitzant diferents activitats

socioculturals.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
Exposicions, xerrades, reunions, tallers, cursos i totes aquelles activitats o

col∙laboracions amb d’altres entitats relacionades amb
la cultura.
“Entenem cultura en le seu sentit més ampli”
Del 2009 Fins el dia d'avui no hem rebut cap tipus de subvenció. Moltes de les
activitats que realitzem són amb l'ajut d'altres entitats com han estat Òmnium
Cultural, la Fundació Manuel de Pedrolo o Foto‐Film Calella, Fundació Vicente Ferrer i
d'altres………
Hem Organitzats cursets i Tallers i d’altres col∙laboracions amb l’ajut de diferents
Associacions de veïns (Ass. Veïns de Mas Enlaire, Ass. Veïns de Quatre Vents) que ens
han cedit espais i suport. De fet han estat intercanvis enriquidors.
Donem les gràcies a tots ells i als companys que en formen part.

Descripció de les activitats realitzades:
 Cursets Generals a nivell d'iniciació a la Fotografia,
 Concursos fotogràfics per fomentar la Cohesió social:
"Concurs Curt‐Cat Reflexos de la realitat Cultural i Social Catalana",
“Concurs Barri de Mas Enlaire”
 Les exposicions fotogràfiques de caire social i de foment de la Cohesió Social:
“Coses de Blanes” i
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“Camins
 Presentació de libres:
Presentació del còmic històric el Comte Despertaferro
 Taller Gratuïts
d’Estudi il∙luminació, d'Audiovisuals, edició fotogràfica per a tablets i mòbils, Fotografia
Estenopeica, Photoshop.....

Portem 5 edicions del BLANES PHOTO FESTIVAL
Les exposicions fotogràfiques que hem ofert els últims anys, hem intentat que tinguin que
tinguin una mirada pròpia, suggerent, reportatges d’autor, projectes fotogràfics documentals,
histories fotogràfiques capaces de commoure i d'emocionar, ja siguin individuals o col∙lectives,
una visió social del nostre món.

Vàrem organitzar el 2013 el V CONGRÉS DE JURATS DE FOTORAFIA DE CATALUNYA a Blanes

Hem exposat diversos temes socials i de vegades punyents i compromesos com:
 Claudia. Un año de mi vida © Claudia Maccioni 2013. Un càncer als 27 anys que la
Claudia va decidir plasmar en imatges el procés de cura de la seva infermetat.
 “GENOCIDI” JOSEP Mª SAURÍ Srebrenica en Bosnia


“Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf: La Dignidad" © Jose Luis Irigoien



LLUMS I MIRADES AFRICANES © Quim Fàbregas 2014



BLANES AMB L'ÍNDIA DE VICENÇ FERRER Lorena Peláez, Carmen López i Tomàs Romero,
Associació Cultural grup d'imatge i Fotografia 2014



“MIRADES... Viatge màgic al cor de l’Àfrica" © Núria Faig Pujolràs ‐ Etiòpia- 2016



"Salt, pas a pas" © Martí Artalejo 2016
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APARTAT “B”

Projecte:

Nosaltres Els “GiF” (L’Associació Cultural Grup d’Imatge i Fotografia:
TENIM
UN
REPTE,
ENS
AJUDES
A
ACONSEGUIR-HO?
Volem que una família de l’Índia Rural en extrema pobresa disposi d’una
vivenda familiar permanent, registrada a nom de la dona o del membre familiar
amb discapacitat. A l'Índia Rural això suposa un millor nivell de seguretat per la
dona i les nenes. Les dones pateixen múltiples discriminacions, per ser dona,
per la casta, per tenir algun tipus de discapacitat o per la seva condició de
salut. L'Índia ocupa al món el quart lloc en de perillositat per a les dones.
Les famílies de les castes més baixes en extrema pobresa, viuen en barraques
fetes de fang i palla.

 Una casa ofereix refugi, descans, salut i sobretot autoestima i dignitat.
 El bany ofereix seguretat especialment a les dones, que són les que més
pateixen quan han de fer les seves necessitats a l’aire lliure per perill d’abusos
sexuals.
 Viure en condicions de salubritat i seguretat adequades.
 A més, les famílies participen activament en la construcció de les seves futures
llars.
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UNA CASA = UNA FAMÍLIA
El cost total de la casa amb latrina són 2.200 €uros.
Tenim previst realitzar diverses activitats durant aquest any 2017 per tal d’aconseguir
el donatius necessaris per a la construcció d’una o més cases.
Fins el moment les donacions han estat:
404€ de la Secció Local d’Erc a Blanes per la venda solidaria de roses per St. Jordi.
90€ de l’Observació Astronòmica amb telescopi, acte a benefici organitzat per
nosaltres mateixos.
Demanem 1.500 €uros pel nostre repte.
El nostre repte és ajudar les famílies a construir les seves pròpies cases amb l’ajut dels
tècnics de la FVF. Són desenes de famílies les que necessiten una llar digna: estable,
segura i higiènica, contribuint així al desenvolupament de la comunitat.
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APARTAT “C”:
Declarem el nostre compromís de destinar aquest donatiu / col∙laboració
sol∙licitada al projecte presentat i a fer que el projecte s’executi abans de
finalitzar el 2018 amb el suport de la Fundació Vicenç Ferrer i la família.
Demanarem que la vivenda porti el nom de “Blanes”. (En el cas d’aconseguir‐
ne més d’una, podem suggerir: Blanes‐1 , Blanes ‐2, etcètera.).
Es podrà viatjar a l’Índia per visitar la casa, per fer‐ho només caldrà posar‐se en
contacte amb la Fundació Vicenç Ferrer: blanes@fundacionvicenteferrer.org
FUNDACIÓN VICENTE FERRER (FVF) NIF: G-09326745
Rural Develpement Trust/Women Developement Trust (RDT/WDT) (Índia)
Representant legal de l’entitat

Nom i cognoms: Jordi Folgado Ferrer DNI: 39005342-X

Càrrec: Director General
Representant legal de l’entitat a la ciutat de Blanes
Nom i cognoms: Tomàs Romero Sanchez

DNI: 43671336V
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