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TALLERS FOTOGRÀFICS / Primavera i tardor 2014
Per descobrir els secrets del turó de les Tres Creus



Diumenge 27 d'abril
LA FLORA DE LES TRES CREUS
10.00 h � La flora del turó de les Tres Creus, a càrrec de

M. Àngels Bonet, botànica.
11.00 h � Introducció a la macrofotografia, a càrrec de

Joel Mesas, fotògraf.

12.00 h � Pràctica de camp fins a les 14 h. Preu � 6 �.

Diumenge 25 de maig
LA GEOLOGIA DE LES TRES CREUS
10.00 h � La geologia del turó de les Tres Creus, a càrrec de

Jordi Bertran, geòleg.
11.00 h � Introducció a la macrofotografia, a càrrec de

Joel Mesas, fotògraf.
12.00 h � Pràctica de camp fins a les 14 h. Preu � 6 �.

Dissabte 21 de juny
NOCTURNAL FOTOGRAFICA
MONS OBSERVANS A COP DE FLASH
20.00 h � Acció fotogràfica col·lectiva per obtenir una imatge

única i irrepetible del jaciment. De 20 a 24 h.
Activitat gratüita

Diumenge 26 d'octubre
DESCOBRIM LA MUNTANYETA
11.00 h � Inauguració de l'exposició de cloenda dels tallers

fotogràfics al punt d'informació del jaciment.
Activitat gratüita.
L'exposició romandrà oberta els dies 26 d'octubre,
2, 9, 16, 23 i 30 de novembre i el 14 de desembre de
2014, d'11 h a 14 h, coincidint amb les visites guiades
al recinte arqueològic de Mons Observans (visites a
les hores en punt).

Informació pràctica
� Els tallers es duran a terme al mateix jaciment,

a l�esplanada de la font o al punt d'informació.
� Cal dur càmera reflex, trípode i flash (opcional).
� Les places són limitades. Cal inscripció prèvia.

Informació i inscripcions
� Ajuntament de Montmeló, 93 572 10 33
� Ajuntament de Montornès del Vallès, 93 572 11 70
� Museu Municipal de Montmeló, 93 572 11 66
� www.monsobservans.cat


