
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

 Es tracta d’un curs adreçat a totes 
aquelles persones que volen aprendre a fer 
fotografies tenint en compte els enquadraments, 
les llums, els colors, etc. El tema principal 
d’aquest curs és el patrimoni de Vilanova i la 
Geltrú des de dues mirades paral·leles: els 
exteriors i els interiors. Es faran sortides pels 
carrers de la vila per fotografiar els edificis més 
emblemàtics tot captant els millors angles i els 
més adients i tenint en compte les hores del sol i 
la llum. Aprendrem a fotografiar espais d’interior 
utilitzant com a escenari el Museu Romàntic Can 
Papiol. Un curs pensat per a tothom i impartit 
per un gran fotògraf català: Òscar Rodbag.   
    

    

 
 
 
 

    
Qui l’imparteix? Qui l’imparteix? Qui l’imparteix? Qui l’imparteix?     
 
Òscar Rodbag  
Fotògraf professional amb prop de 20 anys d’experiència i col·laboracions en les 
principals editorials del país. Ha col·laborat entre d’altres amb Elle, Elle decó, QUO, 
DeViajes, Rutas del Mundo, Diez minutos, QMD, Clara, AR, Car&Driver, Altaïr, El 
Periódico, Yo Dona, Paisajes, Audi Magazine España, Audi Magazine Italy, Premium, La 
Vanguardia, El Mundo, Sàpiens, Cuina i Descobrir Catalunya. 1r premi internacional Top 
Job Award de Photokina, Köln-Alemania any 2000, per un treball realitzat durant la guerra 
de Kosovo i publicat al Periódico de Catalunya al maig de 1999. 
www.rodbag.pro 
 

Requisits per fer el cursRequisits per fer el cursRequisits per fer el cursRequisits per fer el curs 
 
-Tenir interès per la fotografia i pel patrimoni de la ciutat. 
-Voler aprendre a fer fotos prescindint dels automatismes de la màquina. 
-Tenir una càmera rèflex digital (no és indispensable però sí que és útil si es vol aprofitar 
al màxim els continguts del curs). 
-Si es disposa de trípode s’ha de portar a la segona sessió. 
 

    

L’art de fotografiarL’art de fotografiarL’art de fotografiarL’art de fotografiar    
Curs de fotografia bàsica del patrimoniCurs de fotografia bàsica del patrimoniCurs de fotografia bàsica del patrimoniCurs de fotografia bàsica del patrimoni    

(Dissabtes 28 d’abril, 5 i 12 de maig) 
 

Imatge de l’interior del Museu Romàntic Can Papiol. Portada 
del mes de gener de la revista Descobrir Catalunya . 
Fotografia: Òscar Rodbag 



 

 

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
  
Sessió 1Sessió 1Sessió 1Sessió 1   dissabte 28 d’abril (de 9 a 13 h) 

 
Fotografia d’ exteriors aprofitant la llum natural 
 

� Com es mesura la llum a través de la càmera. 
� Fotografiar detalls reflectint la llum natural. 
� Filtres òptics per millorar resultats. 
� Com escollir les òptiques per fotografiar edificis. Com corregir els punts de fuga 

d’un edifici. 
� Com valorar la qualitat de la llum en una façana. 
� Com es fa una panoràmica en Photomerge de Photoshop. 

 
 
Sessió 2Sessió 2Sessió 2Sessió 2    dissabte 5 de maig (de 9 a 13 h) 
 

Fotografia d’ interiors 
 

� Utilització de trípode. 
� Com mesurar la llum d’un interior. 
� Quina és la llum Rembrandt. Com es fa un balanç de blancs o es decideix la 

temperatura del color. 
� Com es reprodueix una obra pictòrica. Com fotografiar amb gran angular sense 

deformar els espais. 
� Consells per fotografiar objectes de col·leccionisme. 

 
 
Sessió 3Sessió 3Sessió 3Sessió 3    dissabte 12 de maig (de 9 a 13 h) 

 

Revelat digital bàsic en Photoshop 
 

� Com escollir la millor imatge. 
� Com revelar un document Raw. 
� Com convertir una imatge en blanc i negre. 
� Treballar la imatge en capes per millorar resultats. 
� Optimitzar una imatge per ser ampliada en paper fotogràfic. 

 
Per finalitzar el curs, cadascú portarà una selecció de 10 imatges realitzades en el curs 
per ser valorades. 
 
Museu Romàntic Can Papiol (Museu Romàntic Can Papiol (Museu Romàntic Can Papiol (Museu Romàntic Can Papiol (cccc. Major, 32 Vilanova i la Geltrú). Major, 32 Vilanova i la Geltrú). Major, 32 Vilanova i la Geltrú). Major, 32 Vilanova i la Geltrú)    
Dissabte 28 d’abril, 5 i 12 de maig de 9 a 13 h 
El preu del curs sencer és de  100 euros per persona. Per assistir a una sola sessió, el 
preu és de 45 euros per sessió. 
Les places són limitades i cal fer una preinscripció trucant al telèfon 93 893 03 82 o 
bé al correu electrònic: administracio@victorbalaguer.cat (data límit per fer la 
preinscripció: dimarts,  24 d’abril).  
 
Organitza:  


