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UNA PROPOSTA de DESCOBERTA FOTOGRÀFICA d’IÑAKI RELANZÓN



CATALUNYA FOTO A FOTO 

És una acvitat de descoberta fotogràfi-
ca i paisatgísca organitzada per l’Iñaki 
Relanzón, fotògraf de natura i escriptor, 
autor de 7 llibres fotogràfics i col·labora-
dor de la revista Descobrir Catalunya.

Acompanya a l’Iñaki a gaudir i a fotogra-
fiar, comarca a comarca, els racons més 
bonics de la nostra geografia. 



Com funciona? No te cap secret. Simplement t’inscrius en 
l’acvitat que t’interessi més. Cada acvitat de descoberta 
fotogràfica està basada en una comarca. 

On em puc inscriure? Les inscripcions es fan a través del web 
www.photosfera.com

OnOn es fa l’acvitat? Catalunya te 42 comarques. Cada acvitat 
estarà centrada en una d’aquestes comarques, des dels Piri-
neus fins al Delta de l’Ebre.

Quant dura l’acvitat? Un, dos o tres dies, tu tries. Et pots ins-
criure a tantes acvitats com vulguis, però no hi ha un mínim.

Quin cost té l’acvitat? Si vens un dia, el cost és de 80 €. Si 
vens els dos dies, el cost és de 140 €. També pots comprar un 
abonament de 5 dies, que costa 325 €.

El preu no inclou els àpats, l’allotjament o el trasllat, però 
podem gesonar aquests aspectes logíscs sense cap cost 
addicional si ens ho demanes.

PPorta un amic. Si portes un amic que mai hagi fet una acvitat 
amb nosaltres, els dos ndreu un descompte de 10 €.

Entre els parcipants de cada acvitat es sortejarà una subs-
cripció anual a la revista impresa Descobrir Catalunya.



Ens esmem la natura i el medi ambient. 
Si us plau, no imprimeixis aquesta dossier si no és del tot imprescindible. 

Quines comarques fotografiarem i explorarem? 
Ens encantaria fer-les totes. En total n’hi ha 42, algunes amb una supercie molt extensa. De moment hem programat 8, i a 
mesura que avanci el calendari, en programarem més. A algunes comarques hi dedicarem un dia i a d’altres dos o fins i tot tres. 
Aquest és el nostre calendari inicial, que podràs veure actualitzat al web www.photosfera.com

PLA DE L’ESTANY: 16 i 17 de maig del 2020 
Estany de Banyoles i riu Fluvià.

BERGUEDÀ: 13 i 14 de juny del 2020
Pedraforca i Cadí, ermites romàniques, riu Llobregat, etc.

BAIX EMPORDÀ: 11 i 12 de juliol del 2020
Camps de girasols, Gola del Ter, Illes Medes, costa Brava, etc.

PPALLARS SOBIRÀ: 11, 12 i 13 de setembre del 2020
Parc Nacional d’Aigüestortes, Valls d’Àneu, Pica d’Estats, etc. 

BAIX EBRE: 10, 11 i 12 d’octubre del 2020 
Massís del Port i el Mont Caro. Hemisferi nord del Delta, etc.

VALLÉS OCCIDENTAL: 7 i 8 de novembre del 2020
Sant Llorenç del Munt, Cingles de Gallifa, Collserola nord, etc.

EL GARRAF: 12 i 13 de desembre del 2020
Parc del Garraf, costa del Garraf, etc.

LA NOGUERA:LA NOGUERA: 23 i 24 de gener del 2021
Montsec d’Ares, ermites romàniques, congost del Mont-rebei, etc.


