
Ruta fotogràfica pel Cap de Creus 
 
El golf de Roses atresora racons d’excepcional bellesa. Al Cap de Creus la tramuntana ha 
treballat de valent per esculpir un paisatge lunar on les roques han adquirit formes 
originals i evocadores.  
 
Per descobrir aquest indret extraordinari hem preparat un cap de setmana molt especial 
que us permetrà recórrer el Cap de Creus amb la vostra càmera de fotos a les mans. 
Acompanyats de dos fotògrafs professionals, us guiarem perquè pugueu fotografiar de la 
millor manera possible les bèsties de pedra del Pla de Tudela -els prodigis realistes dels 
que parlava Josep Pla. 
 
Prèviament i al llarg del cap de setmana us explicarem de manera bàsica els principis de 
la fotografia i els trucs que fan servir els fotògrafs professionals per compondre imatges 
estètiques i creatives. També dedicarem un temps a editar, processar, projectar i 
comentar les fotografies fetes pels assistents. 
 
 
Preu per persona: 60€ 
 
Places limitades (a un mínim de 10 persones i un màxim de 15 persones) 
 
 
Programa: 
 
Divendres 13 d’octubre 
 
18.00 h Recepció i benvinguda als assistents 
19.00h Sessió teòrica de fotografia i composició fotogràfica a càrrec dels fotògrafs Maria 
Rosa Vila i Magí Sanjosé (1,5 h) 
 
Dissabte 14 d’octubre 
 
6.00 h Sortida en mini bus cap al Pla de Tudela per fotografiar la sortida del sol darrera 
Sa Rata. 
8.00 h Esmorzar de pícnic al far del Cap de Creus. 
9.00 h Després d’esmorzar recorregut a peu pel Pla de Tudela per fotografiar-ne el 
paisatge, les cales i les diferents formacions rocoses amb forma d’animal: el camell, 
l’àliga, la foca, el gos, el conill...  buscant el millor punt de vista i la millor composició. 
14.00 h Arribada a l’Hotel Spa Terraza 
18.00 h Sessió on es revisaran, s’editaran i es comentaran les fotos fetes el matí al Cap de 
Creus 
 
Diumenge 15 d’octubre 
 
Després de l’esmorzar es podrà aprofitar per fer les darreres preguntes sobre fotografia 
i composició als dos fotògrafs professionals. 
 
Inclou: 
 
Sessions teòriques, assessorament, seguiment... amb els dos professionals de la 
fotografia, Maria Rosa Vila i Magí Sanjosé. 
Transport en mini bus al Cap de Creus i Paratge de Tudela 
 



Material necessari 
 
Material fotogràfic idoni:  
 
· Càmera rèflex o sense mirall, objectius angulars, zooms i teleobjectius.  
· Les càmeres compactes i les del mòbil també poden servir per fer les fotos de paisatge. 
· Trípode i disparador. 
· Targetes de memòria de recanvi i bateries carregades.  
 
 
Material personal: 
 
· El calçat no és determinant, ja que no caminarem gaire. Aconsellem, però, portar calçat 
que es pugui mullar i, potser, enfangar. 
· No estaria de més portar alguna peça impermeable o paraigües, per si ens enganxés 
algun xàfec. 
 
 
Sobre els instructors de fotografía 
 
La General Fotogràfica és una empresa de serveis fotogràfics formada pels fotògrafs 
Maria Rosa Vila i Magí Sanjosé, especialitzada en la producció d’imatges de promoció 
turística i de paisatge. Tenim també una àmplia experiència en el disseny, organització, 
guiatge i logística de vivències fotogràfiques, tallers i activitats formatives al voltant de 
la fotografia i la natura, on prevalen la qualitat i l’atenció personalitzada. 
 
Maria Rosa Vila 
 
Fotògrafa, editora gràfica i professora de fotoperiodisme amb més de 30 anys 
d'experiència. Està llicenciada en Ciències de la Informació i te un màster d'Edició 
Gràfica de la UAB. Sòcia fundadora de La General Fotogràfica. 
 
www.mariarosavila.com 
 
 
Magí Sanjosé 
 
Fotògraf i professor llicenciat en biologia, soci fundador de La General Fotogràfica. 
Habitualment publica reportatges fotogràfics a la revista Descobrir. 
www.magisanjose.com 
 
Més informació a www.lageneralfotografica.cat 
 


