Curs de fotografia d’ocells
Lloc: El curs s’imparteix en tres localitats
diferents:
• Centre de Recuperació de Fauna de
Vallcalent (Lleida)
• Montsonís (allotjament i des d’on ens
desplaçarem als diferents aguaits)
• Muntanya d’Alinyà
Descripció: Si voleu anar un pas més enllà de
l’observació d’ocells aquest és el vostre curs.
Taller de dos caps de setmana, amb classes
teòriques per aprendre i practicar alguns
conceptes bàsics específics de la fotografia
de fauna i fins a sis sessions des d’aguaits
d’algunes espècies prou emblemàtiques dels
ocells de casa nostra.
Programa:
Dissabte 1 de juny: Centre de Recuperació de
Fauna de Vallcalent (Lleida)
9:00 – 14:00: Classe teòrica sobre equipament

i tècniques específiques per a la fotografia
d’ocells
15:30 fins al tard: Classe pràctica a l’observatori
del CRF per a practicar en l’ús de teleobjectius
i configuració de la càmera (es podran provar
teleobjectius i càmeres d’alta gamma).
Diumenge 2, dissabte 8 i diumenge 9 de juny:
Sessions a diferents aguaits de La Sabina i
de la Muntanya d’Alinyà. Entre sessió i sessió
fotogràfica o durant els descansos podreu
consultar als professors els dubtes que us
hagin sorgit. Segons disponibilitat i horaris es
podran escollir un o dos aguaits diaris d’entre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canyet de carronyaires a la Muntanya
d’Alinyà (amb professor assistent a l’aguait)
Aguait d’àliga cuabarrada
Aguait de sisó
Aguait de xoriguer petit
Aguait de gaig blau
Aguait de mussol
Aguait d’abellerols
Aguait de cigonyes
Aguait d’ocells forestals

Professorat: Jordi Bas / David Manzanera
Preu: 425€ socis / 450€ no socis
El preu inclou: professors, l’ús d’aguaits i les autoritzacions pertinents,
l’allotjament en un apartament compartit amb els altres membres del taller en
habitació doble les nits de dissabte a diumenge (2 nits). Apartament amb cuina.
Per qualsevol modificació en l’allotjament, consulteu-nos.
Opció d’adquirir en oferta la Guia dels ocells de Catalunya, País Valencià i
Balears o el Kit caixa niu per només 15€ en fer el pagament del curs.

