
CURS PRÀCTIC: EDICIÓ TARDOR PLANES DE SON 

 

 

 

FENÒMENS METEOROLÒGICS 

I COM FOTOGRAFIAR-LOS 
 

Cel i paisatges de tardor a l’Alt Pirineu 

 

 

 

 

 

 

 

 

de l‘1 al 5 de novembre de 2017 a les Planes de Son 

Tria la teva opció: tots els dies / només cap de setmana 

 

 

 

  

JaumeCusidó (dies 1, 2, 3, 4 i 5) 

Fotògraf de meteorologia, natura i viatges 

Eloi Cordomí (dies 3, 4 i 5) 

Físic i meteoròleg de Televisió de Catalunya 

 

Amb la col·laboració de :  

 

Foto: Ramón Baylina 
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INTRODUCCIÓ 

Després de recórrer mig Catalunya cercant la meteorologia més pintoresca, aquest tardor 

us volem proposar una escapada a l’Alt Pirineu per fotografiar els paisatges de tardor més 

captivadors i conèixer els fenòmens meteorològics propis d’aquesta zona.  

 

De dia, en aquesta època, els boscos del Pallars Sobirà i de la Vall d’Aran ofereixen als 

fotògrafs una gamma de colors immensa, difícil de veure en cap altre moment de l’any. A 

la nit, la netedat de l’aire i l’escassa de contaminació lumínica d’aquesta zona del Pirineu 

ens permetran practicar la fotografia del cel i de paisatges nocturns, i aprofitant les 

instal·lacions del centre MónNatura Pirineus també ens introduirem al món de 

l’astronomia.  

 

Donat el gran ventall de possibilitats que ofereix aquesta zona, hem volgut allargar uns 

dies més el taller i hem organitzat activitats durant cinc dies per poder visitar diferents valls 

del Pallars Sobirà i de la Vall d’Aran. Tot i això, la programació està pensada perquè les 

persones que només vinguin el cap de setmana puguin gaudir al màxim del taller.  

 

ON ENS ALLOTJAREM? 
MónNatura Pirineus, inaugurat l’any 2002, és un equipament de la Fundació Catalunya-La 

Pedrera que ofereix estades i activitats adreçades a tot tipus de públic amb una missió 

molt clara: sensibilitzar a la societat vers el desenvolupament sostenible i la conservació de 

la natura i el paisatge mitjançant activitats d’educació ambiental.  

Ubicat en el bonic paratge de les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, MónNatura Pirineus és un 

centre que disposa d’unes instal·lacions úniques als Pirineus que permeten al visitant fer 

vida a l’alta muntanya i descobrir els seus atractius, posant en valor la cultura de la 

sostenibilitat i oferint la identificació i el respecte pels diferents elements que configuren el 

paisatge. 

 

                                                                                                             



CURS PRÀCTIC: EDICIÓ TARDOR PLANES DE SON 

 

 

 

PROGRAMA TALLER 

 

DIMECRES  -Introducció a la fotografia (▲07:23 ▼17:46 ○86%  19:25-20:01) 
Les sessió matinal de dimecres està pensada pels alumnes que NO hagin assistit als anteriors tallers de meteorologia i 

fotografia. Els alumnes que no vulguin fer les classes introductòries podran afegir-se al taller a partir de l’hora de dinar. 

10:30 13:30 Introducció a la fotografia (la càmera, planificació, composició...) (aula MónNatura) 

14:00 16:00 Dinar (MónNatura Pirineus) 

16:00 18:00 Passejada fotogràfica. Paisatge de tardor entre Son i les Planes de Son 

18:30 19:30 Introducció a la fotografia nocturna 

19:30 20:30 Pràctiques de fotografia nocturna 

21:00 23:00 Sopar (MónNatura Pirineus) 

 

DIJOUS -  La tardor a la Vall d’Aran (▲07:25 ▼17:45 ○93%  19:24-19:57) 

 

08:00 09:00 Esmorzar (MónNatura Pirineus) 

09:00 09:30 Anàlisi meteorològica i planificació fotogràfica 

09:30 14:00 
Sortida fotogràfica: Fagedes i salts d’aigua a la Vall d’Aran: Eth Saut deth Pish i era 

Artiga de Lin 

14:00 16:00 Dinar a un restaurant a Viella l’Era Lucana (16€) 

16:00 17:00 Ajustaments a la càmera i als intervelòmetres 

18:00 20:00 Fotografia nocturna Montgarri 

21:30 - Sopar a les Planes de Son (MónNatura Pirineus) 

 

DIVENDRES - La tardor al Pallars Sobirà – astronomia (▲07:26 ▼17:44 ○97% 19:23-19:53) 

(els alumnes que s’apuntin a la modalitat de cap de setmana podran afegir-se al taller a partir de les 19h) 

08:00 09:00 Esmorzar (MónNatura Pirineus) 

09:00 09:30 Anàlisi meteorològica i planificació fotogràfica 

09:30 14:00 Sortida fotogràfica amb Ramón Baylina (@meteopallars): El Bosc de Virós  

14:00 15:00 Dinar al Refugi Gall Fer (16€) 

17:00 19:00 Temps lliure per descansar o fer retoc fotogràfic / Recepció nouvinguts 

19:00 20:00 Posada en comú de les fotografies 

20:00 21:00 Sopar (MónNatura Pirineus) 

21:00 00:00 Planetari i observació amb telescopis 

Pràctiques de fotografia nocturna a les Planes de Son. 
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DISSABTE –Fotografiar el cel a l’Alt Pirineu (▲07:27 ▼17:43 ○99% 19:22 -19:49) 

07:30 08:30 Esmorzar (MónNatura Pirineus) 

08:30 09:00 Anàlisi meteorològica i planificació fotogràfica  

09:00 12:00 Sortida fotogràfica al bosc de Gerdar  

12:00 14:00 
Fenòmens meteorològics a l’Alt Pirineu (nevades, fogony, núvols de vent, temporals 

de pluja...).  

14:00      15:00 Dinar (MónNatura Pirieneus) 

16:00 16:30 Trobada al Refugi Pla de la Font (l’accés recomana fer-lo amb 4x4, SUV o caminant) 

16:30 17:15 Excursió al Pic de Quartiules (45 min 2.228 metres – 200mts desnivell) 

17:15 18:15 Posta de sol al Pic de Quartiules (45 min del refugi) o al mirador (10 min del refugi) 

19:00 20:00 Fotografia nocturna davant refugi 

20:00 21:00 Sopar al refugi del Pla de la Font (18€) 

 

 

DIUMENGE  - La tardor a les Valls d’Àneu(▲07:28 ▼17:41 ○99%) 

07:30 08:30 Esmorzar (MónNatura Pirineus) 

08:30 09:00 Anàlisi meteorològica i planificació fotogràfica  

09:30 13:00 Passejada guiada per fotografiar el paisatge de tardor a la Vall d’Isil 

13:00 14:00 Dinar a MónNatura Pirineus 

14:00 16:00 Posada en comú de les fotografies i cloenda del taller  

 
El programa pot variar en funció de les condicions meteorològiques i del paisatge. 
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SORTIDES PROGRAMADES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

Paisatge de tardor entre Son i les Planes de Son 

Fagedes i salts d’aigua a la Valld’Aran: Eth Saut deth Pish i era Artiga de Lin 

Fotografía nocturna a Montgarri 

El Bosc de Virós i la coma de Burg 

Bosc de Gerdar 

Refugi Pla de la Font i el Pic de Quartiules 

Refugi Gall Fer / El Bosc de Virós 
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TALLERS ANTERIORS 

1ª Cerdanya 

 

 

 

 
 

 

 

2ª Alt berguedà 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3ª Collsacabra 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

4ª Port del Comte 

 

 

 

 

 

 

 

5ª Cadaqués i Cap de Creus 

 

 

 

 

 

 

 

6ª Delta de l’Ebre  
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PREUS ALLOTJAMENT I TALLER: 

 

El preu del taller inclou: 

Lliure participació a totes les activitats del taller 

Allotjament i àpats indicats al programa a MónNatura  

Activitats guiades, planetari i observació amb telescopis a MónNatura 

 

El preu del taller no inclou: 

 Desplaçaments   

Dinar dijous l’Era Lucana (16€),  

Dinar divendres al refugi Gall Fer (16€) 

Sopar dissabte al refugi Pla de la Font (18€) 

Qualsevol altra despesa que no estigui indicada al programa 

 

Per inscripcions fetes fins el 30 de setembre: 

Cap de setmana (des de divendres a la tarda): 200€ (preu acompanyant 150€) 

Tots els dies: 330€ (preu acompanyant 270€)  

 

Per inscripcions fetes a partir de l’1 d’octubre: 

Cap de setmana (des de divendres a la tarda): 240€ (preu acompanyant 160€) 

Tots els dies: 370€ (preu acompanyant 280€)  

 

Suplement habitació individual: 

Tots els dies: 70€ 

Cap de setmana: 40€ 

 

Els acompanyants podran assistir a les activitats del taller però es demana que no portin 

càmera fotogràfica. 

 

Les places del curs estan limitades a 30 persones. 

 

INFORMACIÓ I RESERVES: 

La contractació d’aquesta activitat es farà per telèfon a través de MónNatura Pirineus i les 

condicions seran informades en el moment de fer la reserva.  

 

 

 

 

 

Per consultes relacionades amb les activitats del taller podeu contactar amb 

jaume.cusido@gmail.com i al telèfon 600 015 227 

Son, Alt Àneu 

Pallars Sobirà  25589 – Lleida 

Telèfon: 973 626 722 

monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com 

Coordenades GPS:  E01º4'54,84''  N42º37'05,52' 
 

mailto:jaume.cusido@gmail.com

