Premi associat al
concurs de fotografia
“El teu racó salvatge”,
de la Fundació
Catalunya – La Pedrera

Autors imatges: Fundació Catalunya – La Pedrera (voltor negre, ós,
trencalòs i llop) i Martha de Jong-Lantink (cérvol)
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PREMI: Escapada salvatge “Els Big Five dels Pirineus”

Característiques generals del premi
La Fundació Catalunya – La Pedrera, a través de la seva àrea de Territori i Medi
Ambient, convoca el concurs de fotografia “El teu racó salvatge”, d’acord amb
aquestes bases.
Es premiaran les cinc millors fotografies. Els autors d’aquestes imatges tindran
com a premi una “escapada salvatge” per a dues persones per gaudir de les cinc
espècies d’animals més salvatges dels Pirineus (els “Big Five” pirinencs): el
trencalòs, el voltor negre, l’ós bru, el llop i el cérvol.

En què consisteix?
Aquesta escapada exclusiva i fascinant consistirà en un cap de setmana per visitar
els territoris dels Big Five dels Pirineus (el trencalòs, el voltor negre, l’ós bru, el llop
i el cérvol) i intentar observar-los. La ruta tindrà lloc al Pirineu català i passarà per
dos dels indrets de la Xarxa d’Espais Natura de la Fundació Catalunya – La Pedrera:
la Muntanya d’Alinyà i MónNatura Pirineus.

Quan es farà?
Es preveu que l’escapada tingui lloc el cap de setmana del 13-14-15 de setembre
de 2013. Si les condicions meteorològiques ho aconsellen, es podria posposar per
més endavant.

Qui vindrà?
Els cinc guanyadors, cadascun amb un acompanyant. A més a més, la major part
dels sis membres del jurat també hi assistiran, aportant el seu coneixement sobre
la natura dels Pirineus. Tot el grup anirà acompanyat de guies experts.

Què inclou?
Totes les despeses de l’escapada estaran pagades, tant per als guanyadors com
per als acompanyants. Això inclou el transport en minibus (des de Barcelona) i
taxis 4x4, dues nits d’allotjament, els tres àpats principals i el servei de guiatge. No
s’inclouen la compra de records i el menjar al marge dels tres àpats principals.

Què haurem de portar?
Roba apta per caminar per alta muntanya. Si se’n disposa, material per observar
fauna salvatge: prismàtics, telescopi terrestre, càmera fotogràfica, etc. En el
moment de confirmar l’assistència, es rebran recomanacions més detallades.
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PREMI: Escapada salvatge “Els Big Five dels Pirineus”

Programa detallat de l’escapada
Divendres 13 de setembre | Camí del Prepirineu i del territori del llop
17h

Sortida amb minibus des de Barcelona (La Pedrera)

19h

Arribada a la Muntanya d’Alinyà (Ca la Lluïsa, Llobera d’Alinyà).
Recepció i explicació del programa. Instal·lació a les habitacions

20h

Sortida per fer escoltes de llop, al mirador d’Antorsell

22h

Sopar a Ca La Lluïsa

Dissabte 14 de setembre | Els grans carronyaires i la brama del cérvol
7h

Esmorzar i recollida d’equipatge

8h

Sortida d’observació de voltor negre i trencalòs amb telescopis i tablet.
Accés a peu al mirador dels Voltors.

13h

Visita a la Rectoria (centre d’informació d’Alinyà)

14:30h

Dinar a Cal Celso (Alinyà)

16h

Trasllat cap a la serra de Boumort en vehicles 4x4

17:30h

Observació de cérvol

20h

Trasllat cap a MónNatura Pirineus en minibus

21:30h

Recepció, instal·lació i sopar a MónNatura Pirineus

22:30h

Xerrada divulgativa sobre l’estat de conservació de les 5 espècies més
salvatges dels Pirineus

Diumenge 15 de setembre | Pels dominis de l’ós
6h

Esmorzar i recollida d’equipatge

6:30h

Sortida a la vall de Montgarri en vehicles 4x4 i ruta d’observació de l’ós (a
peu)

12h

Tornada cap a Isil

13h

Visita de la Casa de l’Ós (Isil)

14:30h

Dinar a Isil

16h

Sortida d’Isil cap a Barcelona

20h

Arribada a Barcelona (La Pedrera)

2

