CORNELLÀ
N AT U R A
A M AG A DA
Castell de Cornellà
Del 30 de juny al 27 de setembre de 2015

Edgar Madrenys Pallarès
Cornellanenc amant de tot el que envolta
la natura. Tècnic en rehabilitació
de fauna salvatge, guia de natura i
fotògraf. Fa més de 8 anys, va iniciar
el projecte “Cornellà, natura amagada”
per tal de mostrar a tothom, la riquesa
que s’amaga a la nostra ciutat.

exposició
Castell de Cornellà

Mossèn Jacint Verdaguer s/n.
08940 Cornellà de Llobregat. T. 93 474 51 35

Del 30 de juny al 27 de setembre de 2015
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges, de 10 a 14 h

Inauguració: dimarts 30 de juny, a les 20 h
natura-amagada.blogspot.com

C

ornellà natura amagada és el
fruit de més de vuit anys rere

el visor d’una càmera, centenars d’hores
tancat dintre d’un diminut amagatall i
il.limitades anades i tornades al riu amb
els prismàtics penjats al coll i l’equip
fotogràfic a l’esquena, de dia i de nit,
amb sol i pluja, tot per aconseguir
imatges de tot el que ens envolta.
A través d’imatges inèdites es mostra

Més de 20 cranis diferents, vàries ales,

Durant l’exposició, es realitzaran

la riquesa natural que reuneix Cornellà,

diminuts ous, diferents nius, petjades,

les següents conferències:

on encara que sigui difícil creure-s’ho,

caixes niu… tot un seguit d’elements

entre el ciment hi habiten una flora

que ens transportaran a la vessant

i una fauna que fan de la nostra

més salvatge de la nostra ciutat.

ciutat un espai ple de vida.

Dijous 2 de juliol, 19 h

Oriol Alamany:
“Fotografiar la natura:
¿Aventura, ciència o art?”
Dimarts 7 de juliol, 19 h

Edgar Madrenys:
“La fotografia de natura a Cornellà”
Dijous 9 de juliol, 19 h

Andoni Canela:
“Looking for the wild”

