
 

  

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2021 

FLG-Associació́ de Famílies LGTBI i Elenircfotografia 

 

Elenircfotografia és el projecte fotogràfic de l’Elena Rubio (elenirc), fotògrafa a 

Barcelona amb estudi a Mollet del Vallès: 

<<Soc fotògrafa de famílies. Això vol dir que soc fotògrafa de la vida de les persones. Des 

que neixen... fins que són grans… Documento moments especials, que poden ser 

moments de súper festa, com un casament, o moments del dia a dia. 

Faig reportatges de fotografia tant a l’estudi a Mollet del Vallès (molt a prop de 

Barcelona) com en localitzacions exteriors o al teu espai especial (casa teva o un altre 

racó especial per a tu). 

Em fa molta, molta il·lusió treballar amb famílies diverses. Tantes com n’hi hagi! Perquè 

és dins de la família on comencem a viure, a sentir-nos estimades i a aprendre a estimar. 

On creixem i on se’ns donen ales per volar i per tornar-hi quan ho desitgem. La família 

és la primera comunitat a la qual pertanyem. 

Plantejo els reportatges de fotografia d’una manera lliure, irreverent, esbojarrada... 

Entre el joc i la naturalitat. Perquè ho passis bé, estigis a gust i exploris la teva 

personalitat.  

M’agraden els detalls i la diversitat. 

La fotografia és una eina de comunicació molt potent: on poses la mirada, hi poses el 

missatge. La fotografia és una eina per visibilitzar, i visibilitzar és normalitzar. 

Potser estic sensibilitzada especialment amb les famílies LGTBI perquè també formo 

part del col·lectiu. Potser perquè penso que cada un de nosaltres pot posar al servei de 

la comunitat el que millor se li dona per contribuir als petits canvis. M’encantaria 

contribuir a la visibilització a través de la fotografia. Encara queda molt camí per fer… 

T’ofereixo uns avantatges especials per formar-ne part! 

M’agradaria arribar a fer grans coses en comú partint de les petites mirades.>> 

 

  



Si sou membres de FLG-Associació́ de Famílies LGTBI, Elenircfotografia oferirà els següents 
beneficis a les seves persones sòcies:  

• Un 10% de descompte en la compra de sessions de fotografia, per a tots els tipus de 

sessions: família, reportatge documental de família, embaràs, nou nat, bebè o sessions 

de retrat en estudi.  

[CONTACTANT A elena@elenircfotografia AMB EL NÚMERO DE MEMBRE DE FLG] 

• Un 10% de descompte també en la compra de sessions de fotografia d’animals de 

companyia en el nou projecte: mascotes de colors 

[CONTACTANT A elena@elenircfotografia AMB EL NÚMERO DE MEMBRE DE FLG] 

• A més, si voleu celebrar un casament o un no-casament, i contracteu la sessió de fotos 

del casament amb elenirc, tindreu de regal un àlbum espectacular del reportatge 

preboda i/o postboda. 

[ÀLBUM FÍSIC 25X25 CM. EN PAPER FOTOGRÀFIC SILK DE 24 PÀGINES] 

 

Per gaudir d’aquets avantatges, caldrà la correcta identificació com a membre de la                     

FLG-Associació de Famílies LGTBI i informar-ho en el moment de sol·licitar un servei amb 

Elenircfotografia.  
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