
Capturala Biodiversitat!
Iniciació a la fotografia de natura, 

amb en Jordi Brú, fotògraf de natura

guiatges@elbrogit.com +34 689 00 61 99

Us proposem 

Què cal portar?

Quan costa? 

una altra manera d’apropar-vos a la natura: a través de la vostra 
càmera, de la mà d’en Jordi Brú, fotògraf de natura, descobrirem com traure 
partit de la nostra càmera, el perquè de les seves opcions més misterioses i el 
secret de com fer només les fotografies que volem. 

 La vostra càmera, les seves instruccions, un bloc de notes i 
moltes ganes d’aprendre!

15€ per persona (nens 5€). 17€ l´activitat al Priorat, inclou visita a 
celler i tast de vins. 

Sortides d’iniciació a la fotografia amb diferents temàtiques
CALENDARI GENER-JUNY 2016

09/04/2016. Nits celestials. Excursió nocturna, astronòmica i fotogràfica, per 
aprendre a capturar les nits estelades des del misteriós poble de la Mussara, des d’on 
gaudirem de la posta de sol i el seu misteri.

11/06/2016. Instants aquàtics. Excursió a dos imponents congostos dels Ports, 
visitant al matí l´espectacular congost del Parrissal i a la tarda els Estrets.  Intentarem 
capturar l'aigua en moviment mentre n’escoltem el seu brogit.

www.elbrogit.com

28/02/2016. Cims panoràmics. Excursió a Tivissa, per capturar el paisatge 
muntanyenc tan desconegut i salvatge de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, on la 
llum del sol juga amb les imponents parets rocoses.

15/05/2016. Al detall. Matinal per capturar l´esclat floral de la primavera a les parts 
culminals de les Muntanyes de Prades, un oasi d´orquídies i altres floretes que de ben 
segur no ens deixaran indiferents quant les mirem d aprop.’

+ INFO

26/03/2016. La inspiració de Picasso. Excursió pel paisatge que captivà l’artista 
Pablo Picasso, que visqué al poble i les muntanyes d’Horta de Sant Joan i els 
immortalitzà en els seus quadres. Seva és la frase ‘‘Tot el que sé, ho he après a Horta’’

http://www.elbrogit.com/

