TALLER DE FOTOGRAFIA DE RAPINYAIRES
NIVELL INICIAL - INTERMEDI
La manera més eficaç i menys invasiva per fotografiar els ocells més esquius és sens dubte
l’ús d’aguaits. Actualment, diferents iniciatives posen a disposició dels entusiastes de la
fotografia de Natura aguaits exclusius per poder fotografiar els ocells més emblemàtics.
En aquest taller, us proposem un cap de setmana fotografiant rapinyaires als aguaits que
gestiona La Sabina. A més, ho complementarem amb una classe a l’aula sobre la correcta
configuració del nostre equip en una disciplina tan apassionant com és la fotografia
d’ocells.
El taller es desenvoluparà a Montsonís (La Noguera). Es realitzaran dues sessions d’aguait
per fotografiar rapinyaires i una classe teòrico-pràctica. El preu del curs inclou allotjament
a mitja pensió en habitació doble.
Cada participant al taller escollirà dos aguaits (seguint estricte ordre d’inscripció) d’entre
els tres següents:
- Aguait d’astors i aligots.
- Aguait d’arpelles i milans.
- Aguait d’àliga cuabarrada

Programa:
Dissabte.
Trobada al punt que prèviament haureu rebut en funció de l’aguait escollit. L’hora serà
entre les 6:00 i les 7:00. Estarem a l’aguait fins l’hora de dinar. Dinar lliure. Es pot dinar
a l’apartament (equipat amb cuina) o en bar o restaurant proper.
Tarda de 4 a 8. Classe a les instal·lacions de La Sabina a Montsonís amb el següent
temari (adaptable als interessos dels alumnes):





Què hem de mirar en una càmera? (mida del sensor, velocitat -fps-, ISO, càmeres
mirrorless ...)
Quin objectiu comprar sense deixar-hi un ronyó?
Possibilitats dels sistemes d’AF i la seva correcta configuració per fotografiar
ocells.
Trespeus i altres enredos.






La importància de la composició, les llums i els fons.
Normativa, legislació i codi ètic
Revisió i comentaris de les fotografies preses en la sessió matinal.
Preguntes, dubtes i qüestions.

Sopar a La Botiga de Montsonís.
Diumenge
Esmorzar de pagès servit a l’apartament.
Trobada al mateix poble de Montsonís a primera hora, preparats per la segona
sessió del cap de setmana.
Dinar de cloenda (opcional).
Preu: 249€
El preu inclou allotjament a mitja pensió en apartament rural en habitació doble. Sopar del
dissabte a La Botiga de Montsonís i esmorzar complert servit a l’apartament. Suplement
de 20 € per habitació individual.
El preu habitual d’un matí en un aguait és superior a 150€, sense allotjament ni menjar.
Aquest és un preu molt econòmic que resulta de la col·laboració especial entre La Sabina i
Aula i Natura.
Places limitades a 9 alumnes.

El professor: Jordi Bas
Jordi Bas és un dels fotògrafs de natura i vida salvatge de més prestigi a Catalunya. Els seus
treballs han estat publicats en llibres i revistes com el Handbook of the Birds of the World
i ha rebut premis diversos, entre els que destaquen les tres vegades que ha rebut la
distinció de Highly Commended al European Wildlife Photographer of the Year.
Des de l'associació La Sabina, gestiona una xarxa d'aguaits per fotografiar ocells (com sisó,
gaig blau i xoriguer petit) a les terres de Ponent, des dels secans al Pirineu.

