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La Xarxa de Parcs Naturals 
Programes de difusió  

i sensibilització ambiental 

• Programes EA als equipaments 

• Viu el parc  

• Itineraris senyalitzats  

• Passejades guiades 

• Efemèrides ambientals 

• Voluntariat ambiental 

• Parc a taula 

• Poesia als parcs 

• Coneguem els nostres parcs 

• El Montseny a l’escola 

• Concursos, ral·lis fotogràfics 

La Xarxa de Parcs Naturals 



Concurs de fotografia Garraf, Olèrdola i Foix 

25a edició 
 
Gestionat pel Grup Experimental de 
Fotografia de Castelldefels 
 
40 participants, 120 Fotografies (2018) 
 
• 2 modalitats: El Parc i la Matinal 
• 3 premis a cada modalitat 
 
Exposició itinerant pels municipis dels parcs 



11a edició 
 
Gestionat pel Parc i la Federació Catalana 
de Fotografia 
 
42 participants; 155 fotografies (2018) 
 
3 modalitats: 
• 3 premis  
• 1 premi  per la popularitat en Facebook 
• 1 premi infantil 
 
Exposició itinerant pel Parc i les biblioteques 

Concurs de fotografia digital Litoral 



Concurs de fotografia digital Marina 

6a edició 
 
Gestionat pel Parc amb suport  de l’Agrupació 
Fotogràfica de Montcada i Reixac i la FCF. 
 
58 participants; 164 fotografies (2018) 
 
3  Premis per 3 modalitats (flora, fauna, 
patrimoni) 
 
 
Exposició itinerant pel Parc i les biblioteques 



Ral·li fotogràfic de Montesquiu 

20a edició 
Gestionat pel Grup de fotografia de 
Manlleu 
66 participants, 198 fotografies (2018) 
 
3 modalitats 
• 3 premis a cada modalitat 
• 1 premi a la millor col·lecció 
• 1 premi a la millor col·lecció infantil 
 
Exposició temporal al castell 



13a edició 
Gestionat Grup de fotografia de Manlleu 
 
39 Participants,  117 fotografies (2018) 
 
3 modalitats: 
• 1 premi a la millor col·lecció 
• 3 premis a cada modalitat 
• 1 premi a la millor col·lecció infantil 
 
Exposició temporal al municipi 

Ral·li fotogràfic de Montnegre 



Concurs fotogràfic Sant Llorenç del Munt 

15 edicions 
Grup fotogràfic de Mura (1992-2007) 
 
1a edició 
Grup de fotografia AFOCER (Cerdanyola-
Ripollet) 
 
25 participants 
 
Exposició temporal a la nova Matinal Viu el 
Parc 



Concursos a Instagram 

2013 



Concursos a Instagram 

2018 



Recerca fotogràfica a Instagram 

2018 



Treballem en xarxa..., amb les biblioteques 

2019 



Treballem en xarxa..., amb Turisme 

2015 

2016 

2017 



• Com ens veuen els fotògrafs i els usuaris a 
través de les imatges? 

• Hi ha un discurs coherent a través del temps? 

• Una imatge val més que 1.000 paraules? 

• El que ens mostren dels nostres parcs és el 
que ens complau com a gestors? 

• I a l’inrevés, com a gestors, quin pes li donem 
a la imatge que emprem en la divulgació  dels 
nostres espais? 

Algunes preguntes... 



I per acabar... 

Veni,... 



Vidi,... 

I per acabar... 



... i Vinci! 

I per acabar... 



 

Gràcies  per la vostra atenció! 

 

Josep Melero Bellmunt 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals  

Diputació  de Barcelona  

 

tel. 934 022 843 

xarxaparcs@diba.cat 
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