
Sortida fotogràfica al Delta de l’Ebre
De divendres 6 a diumenge 8 de maig de 2022

DESCRIPCIÓ

El Delta de l'Ebre és la major zona humida de Catalunya. Constitueix l’hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània

occidental, després de la Camarga. Està format per dos zones clarament separades pel riu, la part dreta i la part esquerra del

delta.

A la banda litoral es presenta un dels paisatges lacustres més atractius de la Mediterrània. A la part perifèrica, grans extensions

de sòls salins i llargues i desertes platges arenoses, amb dunes.

Entre els grups d’ocells que es poden veure és interessant de mencionar l’arpella (Circus aeruginosus), el martinet menut

(Ixobrychus minutus), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el martinet ros (Ardeola ralloides), l’esplugabous(Bubulcus ibis),

el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire (Ardea cinerea), l’agró roig (Ardea purpurea), el flamenc (Phoenicopterus

ruber),el cabussó emplomallat (Podiceps cristatus), la fotja vulgar (Fulica atra), la garsa de mar (Haematopu. ostralegus), el

cames-llargues (Himantopus himantopus), entre molts altres.

En aquesta sortida combinarem la fotografia de paisatge, també amb llargues exposicions i fotografia minimalista, amb fotografia

de fauna salvatge, especialment aus i ocells.

Comentarem les tècniques i les habilitats que ens calen per realitzar amb èxit aquests tipus de fotografies.

PROGRAMA

Divendres 6

-El punt de trobada serà a l’hotel que reservarem (a confirmar més endavant), a les 19:30, per sortir cap a la primera localització i

fer la posta de sol.

-Després de l’hora daurada, sobre les 21:30, tornarem a l’hotel.

Dissabte 7

-Ens trobarem ben d’hora per estar a la localització a les 6:15 per fer la sortida del sol.

-Mirarem de fer llargues exposicions diürnes si els núvols ens ajuden i tapen el sol, fins que la llum sigui intensa.

-Tornarem a l’hotel a esmorzar.

-Després d’esmorzar marxarem a les llacunes per fotografiar aus i ocells.

-Pel camí pararem si es presenta l’ocasió per fer reflexes del paisatge a les aigües dels camps i llacunes.

-Després de dinar farem un petit descans a l’hotel.

-A la tarda alternem fotografia de paisatge i d’ocells.

-Cap a les 19:30 ens desplaçarem a la localització per fer la segona posta de sol i hora blava.

-Cap a les 21:30 tornarem a l’hotel.

Diumenge 8

-Ens trobarem ben d’hora per estar a la localització a les 6:15 h per fer la segona sortida del sol.

-Mirarem de fer llargues exposicions diürnes si els núvols ens ajuden i tapen el sol, fins que la llum sigui intensa.

-Tornarem a l’hotel a esmorzar.

-Després d’esmorzar marxarem a les llacunes per fotografiar aus i ocells.

https://www.ebre.com/10-de-les-millors-platges-del-delta-de-l-ebre/


-Cap a les 13:00 dinarem i donarem per finalitzada l’activitat.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

-Dificultat: Fàcil. Els desplaçaments pel Delta es faran amb els vehicles propis. Les distàncies a peu son curtes, màxim 20

minuts, sense desnivells importants (el punt més elevat del Delta està situat a 4 metres d’alçada).Mirarem d’organitzar-nos amb

els vehicles dels assistents.

Material fotogràfic idoni: càmera, objectius i trípode.

-Per a la fotografia de fauna els objectius més adequats son els teles mitjans (70-200mm FF) o llargs (100-600mm FF). També

els podem fer servir a la fotografia de paisatge per captar elements llunyans (far, muscleres, …)

-Per a la fotografia de paisatge els objectius més adequats seran els objectius angulars (14-30mm FF) o moderats (24-70mm

FF).

-Per fer llargues exposicions serà convenient portar filtres de densitat neutra i degradats.

-Les targetes de memòria i bateries ben carregades!

Material personal:

-Vestit i calçat: al capvespre, hi pot fer vent i refrescar. Cal portar algun paravent i calçat adequat per caminar per terra i sorra.

COORDINADOR AFIC: Montse Guzmán i Adolf Gómez

PREU: L’activitat és gratuïta per a socis, 30€ no socis.

Preu de l’hotel: en habitació individual 60€ per nit, en habitació doble compartida 40€ per persona i nit. En el moment de la

inscripció, cal indicar si voleu habitació individual o una doble compartida amb un company/a.

Què inclou:

-Organització del Taller

-El guiatge fotogràfic

-Assegurança general d’AFIC

Què no inclou:

-Desplaçaments

-Despeses personals

-Els dinars i sopars

-Qualsevol altre despesa no prevista

PLACES DISPONIBLES

-Nombre mínim de participants: 6, Nombre màxim de participants: 10. Les places es cobriran per ordre d’inscripció al

grup de whatsapp de l’activitat. Enllaç per unir-se: Grup Delta de l’Ebre

-Forma de pagament: Caldrà fer l'ingrés de la reserva d’habitació en la data que ens indiqui l’hotel. Transferència al

compte ES19 0133 8119 9042 0000 4277 (un cop l’organització avisi en el grup de whatsapp).

https://chat.whatsapp.com/IwOOt5HdiGNLvAdtN52tUZ

