
CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA
Foto Natura ADN 2010

Anunciem la primera edició d’un concurs dedicat a les fotografies
preses pels socis durant les activitats d’ADN d’enguany i que
comencen el proper 23 de març. Les bases del concurs es faran
públiques al web de l’ADN. Esperem la vostra participació!

RECOMANACIONS GENERALS PER A LES SORTIDES

Porteu roba d’abric, calçat adequat, aigua i menjar. En algunes sortides
s’indica la recomanació de portar raquetes. El trajecte fins als lloc indicats
es farà en vehicles particulars. Els itineraris no presenten dificultats.

INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS

Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, exceptuant els dos
cursos que tenen un preu de 10 euros cada un per als no socis (per
als socis de l’ADN són gratuïts).

Es molt important que alhora de participar a les activitats es faci
la inscripció. 

Només cal enviar-nos un correu electrònic a adn@adn-andorra.org o
un missatge de veu al telèfon 866 086 amb el vostre nom, l’activitat a
la que assistireu i un telèfon de contacte. 

D’aquesta manera podrem organitzar-nos degudament i, sobretot, avi-
sar-vos si hi hagués canvis de darrera hora.

El pagament de la inscripció als cursos per als no socis de l’ADN
es pot realitzar de dues formes:

• Ingrés per l’import del curs (10 euros) al compte de l’Associació per
a la Defensa de la Natura, IBAN AD88 0003 0018 0000 009R 1935,
Crèdit Andorrà, posant com a concepte el vostre nom i cognoms i afe-
gint la paraula foto o rastres segons el curset al que voleu participar.

• Enviar-nos un correu electrònic amb el vostre nom i cognoms, núme-
ro de compte i entitat bancària per tal que fem nosaltres el cobrament.

L’ADN es reserva el dret d’ajornar, modificar o suspendre qualsevol de
les activitats per condicions meteorològiques adverses o altres causes
de força major. Així mateix, l’ADN no es farà responsable dels accidents
que poguessin patir els participants durant les sortides naturalistes. 

FES-TE SOCI DE L’ADN!

Si vols esdevenir soci de l’ADN només has de fer-nos arribar un cor-
reu electrònic a adn@adn-andorra.org, o deixar-nos un missatge de
veu al telèfon 866 086, amb les següents dades:

• Nom i cognoms
• Adreça
• Telèfon de contacte
• Correu electrònic
• Número de compte on cobrar anualment la quota de soci. Indi-

queu-nos la modalitat que trieu:

- Quota individual: 18 euros
- Quota familiar: 30 euros
- Quota per als majors de 65 anys: 3 euros. 

En cas de tenir 65 anys o més, es pot accedir a aquesta quota que
vam establir per a persones jubilades que malauradament no gau-
deixin d’una situació econòmica favorable. 

Recorda que en fer-te soci, a part d’ajudar a la preservació del medi
ambient d’Andorra, també podràs inscriure’t de forma gratuïta als cur-
sos que ofereix l’associació i rebràs un lot dels llibres disponibles de
la col·lecció de l’ADN. 

Apartat de correus espanyols, 96
AD500 Andorra la Vella
Telèfon +376 86 60 86
www.adn-andorra.org
adn@adn-andorra.org
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SORTIDA
El bosc a l’hivern

Diumenge 11 d’abril, 9 h
Trobada a la Plaça Coprínceps (Escaldes-Engordany)
Ara que la neu encara entapissa els boscos més enlairats, avançarem en
aquests espais tot esmentant alguns dels aspectes més rellevants de la
supervivència dels vegetals durant l’hivern i comentant detalls que iden-
tifiquen determinats arbres caducifolis durant l’època hivernal. Farem un
recorregut a l’entorn de la vall de Ransol. Tornada prevista a les 15h.

Ens acompanyarà l’Albert Ruzafa, estudiant d’enginyeria forestal.

* Es recomana portar raquetes, tot i que si no hi ha gaire neu en prescindirem.

PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIA DE NATURA 
Ladakh “Vida salvatge al Transhimàlaia”

Dijous 15 d’abril, 20.15 h
Sala d’Actes del Centre Cultural la Llacuna (Andorra la Vella)

Duració: 1.15 h

La regió del Ladakh, al nord-est de l’Índia, és una terra freda i desèrtica
on no hi arriben les pluges dels monsons. La seva fauna, adaptada a
unes condicions extremes, és més propera a la de l’Àsia Central o a la
del Tibet. Durant la projecció coneixerem alguns dels animals que habi-
ten en aquests paratges, com els bharals, els argalis tibetans o els
kiangs i la dificultat que comporta fotografiar-los en estat salvatge.

Audiovisual realitzat per Òscar Domínguez, fotògraf de natura.

CURSET/TALLER DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Les primeres flors de la primavera

Dilluns 19, dijous 22 i diumenge 25 d’abril
Ara que les primeres flors sorgeixen a l’alta muntanya, us proposem mil-
lorar l’ús de la càmera i d’altres accessoris, aprenent a aplicar les tècni-
ques bàsiques de la fotografia digital. El curset comprèn dues sessions
teòriques d’una hora i mitja i una sortida pràctica. El grup serà de 15 per-
sones com a màxim per a poder garantir una atenció personalitzada.

• Teòrica 1:

Dilluns 19 d’abril, 20.15 h. Centre Cultural La Llacuna (Andorra la Vella)
L’equip digital i l’exposició. Comentaris sobre material específic per a la
fotografia d’aproximació o macrofotografia. 

• Teòrica 2:

Dijous 22 d’abril, 20.15 h. Centre Cultural La Llacuna (Andorra la Vella)

L’essència de tota imatge: la composició. Tècniques bàsiques per a fo-
tografiar flors. 

EXCURSIÓ NOCTURNA
Passeig pel bosc de Mereig

Dimarts 23 de març
Sortirem a caminar en raquetes pel bosc de Mereig, al peu del Casama-
nya. Sota la lluna, resseguirem el camí que ens durà fins al límit del bosc.
Intentarem escoltar el cant del mussol pirinenc, una espècie pròpia dels
ambients de taigà que restà als Pirineus passades les glaciacions. Per
evitar destorbar-lo durant l’època d’aparellament, limitarem a 10 el nom-
bre de participants segons ordre d’inscripció.

Ens trobarem a les 17 h a la plaça Coprínceps (Escaldes-Engordany) 
o bé a les 18 h al Coll d’Ordino. Tornada prevista a les 20 h.

Comptarem amb la presència de l’ornitòleg i fotògraf de natura Òscar
Dominguez.

* Es recomana portar raquetes i frontal o llanterna per la tornada.

CURS
Rastres a la neu

Dijous 25 i diumenge 28 de març
Durant l’hivern, la duresa de les condicions climatològiques fan que molts
dels animals que podem trobar a l’estiu a la muntanya emigrin o hivernin.
Malgrat les adversitats, alguns habitants de boscs i pastures es mante-
nen actius durant aquest període, deixant a la neu les seves petjades.

• Sessió teòrica:

Dijous 25 de març, 20.15 h. Centre Cultural La Llacuna (Andorra la Vella)

Parlarem de la identificació de rastres i indicis de la fauna pirinenca.

• Sortida pràctica: Seguint el rastre sobre la neu

Diumenge 28 de març, 9 h. Plaça Coprínceps (Escaldes-Engordany)

Tot passejant en raquetes per la vall d’Incles, identificarem els rastres a
la neu de diferents espècies i interpretarem els seus moviments. Tor-
nada prevista a les 13 h.

Aquest curs anirà a càrrec del naturalista Àngel Bonada.

* Es recomana portar raquetes per a la sortida pràctica.

Gratuït per als socis de l’ADN. Per als no socis el preu és de 10 euros.
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• Sortida pràctica:

Diumenge 25 d’abril, 8 h 
Trobada a la Plaça Coprínceps (Escaldes-Engordany)

Lloc a determinar en funció de la floració. Farem una sortida matinal on
posarem en pràctica els coneixements adquirits i resoldrem els dubtes
que vagin apareixent. Si els participants ho volen, hi afegirem una breu
sessió de tarda per visitar un altre indret amb les darreres llums del dia.
Durant les sessions teòriques es dirà si cal dur raquetes.

Aquest curs anirà a càrrec d’Òscar Dominguez, ornitòleg i fotògraf
de natura.

Gratuït per als socis de l’ADN. Preu per a no socis: 10 euros.

OBSERVACIÓ DE FAUNA
Ocells de les vores del Segre

Diumenge 16 de maig, 8 h 
Trobada a la Plaça Coprínceps (Escaldes-Engordany)
Ens trobarem a les 8 del matí per dirigir-nos a la Seu d’Urgell. Els dife-
rents hàbitats que anirem trobant a la vora del Segre configuren un mo-
saic excepcional que ens permetrà observar una gran varietat ornítica. 

Entre els ocells nidificants, n’hi ha que hi viuen tot l’any, com la cuereta
blanca, i d’altres que només venen a l’estiu, com el rossinyol. Altres espè-
cies que potser podrem observar són aquelles que només utilitzen el riu
per alimentar-se, com el cucut. Finalitzarem el recorregut cap a les 13 h. 

L’ornitòleg i fotògraf de natura Òscar Dominguez ens acompanyarà
durant aquesta sortida.

* Es recomana portar prismàtics. Pels que no en tinguin, en portarem de l’ADN.

CLOENDA DEL CICLE D’ACTIVITATS DE NATURA
DE L’ADN PRIMAVERA 2010 

Dimarts 18 de maig, 20.15 h 
Centre Cultural La Llacuna (Andorra la Vella)

• Projecció d’imatges de les activitats de Primavera.

• Xerrada: El tritó palmat a Andorra.

Farem una aproximació al món dels amfibis i al seu context actual.
A través d’imatges i comentaris viatjarem al dia a dia del tritó pal-
mat, una espècie amenaçada present a Andorra. Aquest petit i
curiós habitant de les fredes aigües d’alguns estanys de l’alta mun-
tanya no us deixarà indiferents.

Aquesta xerrada anirà a càrrec de Marc Font, enginyer tècnic
forestal.

Finalitzarem aquest vespre de cloenda amb un petit pica-pica. Si voleu
portar alguna cosa per compartir, endavant!
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