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L’exposició itinerant de fotografies del Vallès Natural arriba
dilluns a Castellar

Divendres 12 de juny de 2009

L’Exposició del 5è Concurs Fotogràfic Vallès Natural es podrà veure a Castellar des
del proper dilluns, 15 de juny, a partir de les 15 hores, i fins al 30 de juny. La mostra
estarà exposada al Mercat Municipal (Plaça Major, s/n), i es podrà visitar de dilluns
a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre.
 
En total s’exposaran 50 fotografies de les 306 que s’han presentat al concurs. El
jurat va seleccionar-ne les millors per tal que formin part d’aquesta exposició
itinerant, que passarà per 18 municipis del Vallès. Val a dir, però, que la totalitat de
les fotografies es podrà veure a través d’un quiosc interactiu que també s’instal·larà
al Mercat.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental convoca aquest concurs, que enguany ha
comptat amb la participació de 126 autors. La mostra permetrà descobrir racons
insòlits i sovint poc coneguts de la comarca des de diferents punts de vista: el
paisatge, la flora i la fauna, i el patrimoni arquitectònic i cultural.

Després de passar per Castellar, les fotografies es podran veure a Viladecavalls,
Sant Cugat, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Rellinars, Vacarisses,
Castellbisbal, Sentmenat, Badia del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Montcada i
Reixac.

A més, les imatges que han participat al concurs es poden consultar a través de la
pàgina www.vallesnatural.com.
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