1er Premi: Anèmona i peixos pallasso. Teresa Mª Aragó Fitó. 31 anys.
IES Els Tres Turons. Fotografia feta a les instal·lacions de Loro Parque, a Tenerife, l’agost de
2007. Està realitzada des de l’exterior de l’aquari marí, a mà alçada. Retrata a dos peixos
pallassos i a l’anèmona amb què estan en simbiosi. Càmera utilitzada: Panasonic.

Els biòlegs
professionals
indispensables
per a la vida

Us presentem les 12 fotografies guanyadores
de la II edició del Bioimatges que organitza el CBC.

Gaudiu d’aquest imaginari biològic d’estudiants, professors i biòlegs.
Una selecció de les millors fotografies presentades a les dues edicions
(més de 600) seran publicades a la web de Bioimatges i es realitzaren
diverses exposicions itinerants.
ELS MEMBRES DEL JURAT:
2n Premi: Una espiral perfecta. Isabel Collell i Cassañas. 39 anys. CEIP Gaspar de
Queralt, Amer. A la foto apareix un brot tendre de falguera que s’estava desenvolupant
a la primavera. És fascinant la bellesa que podem observar en una simple fulla de falguera. La foto va ser feta a la vora d’una riera situada entre Osor i el Sobirà
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3er Premi: Festa!. Josep Maria Soler Maylinch. 42 anys. IES Badalona VII.
Fotografia realitzada a finals d’agost als voltants de Molló. Càmera Kodak DX6340.
Distància Macro.
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Foto: Èric Hurtado Tomàs

1er Premi: A l’aguait. Gemma Ayats Güel. 10 anys. CEIP La Vall del Terri.
Un espiadimonis en un estany que està vigilant que no se’l mengin.

1er Premi: Voracitat i bellesa. Pol Pinyana Giner. 16 anys. Escola Mestral.
Amb aquesta troballa al jardí (Corbera de Llobregat) vaig aplicar els aspectes de fotografia d’aproximació i composició que treballarem a les classes de fotografia de l’escola.

1er Premi: Blau i verd. Alba Prieto Fitó. 17 anys. Escola Mestral.
Aquest contrast blau-verd correspon a una planta semisubmergida coneguda com flor
d’aigua (Pontederia cordata).

2n Premi: La reina del meu avet. Aniol Marull Borrell. 11 anys. CEIP La Vall del Terri.
Una papallona que es va quedar immòbil sobre l’avet, al jardí de casa meva.

2n Premi: Natura entre gratacels. Elena Abril Carenys. 16 anys. Escola Mestral.
Vaig trobar curiós veure papallones enmig de tants gratacels en ple centre de Bòston. Vaig incloure
aquesta imatge en el treball de fotografia per l’assignatura de biologia de l’escola.

2n Premi: Vigilància vegetal. Laura Pascual Montero. 17 anys. Escola Mestral.
Primer pla del fruit de la “Flor de Loto” realitzada en un hivernacle de plantes aquàtiques del Maresme, mentre aprenia tècniques de macrofotografia, en el marc del meu
treball de recerca de batxillerat.

3er Premi: L’Explosió de colors al món animal. Marina Moreno Agudo.
11 anys. CEIP Municipal La Sinia.
Fotografia realitzada a Costa Rica al “Parque Nacional de Tortuguero” amb una càmara
compacta olympus.

3er Premi: Camuflatge. Júlia Mateos González. 12 anys. IES Pere Calders
Aquest saltamartí (un tetigònid juvenil) amb el seu color verd queda camuflat entre
flors i plantes i es protegeix dels seus depredadors. Està realitzada a Collserola.

3er Premi: Xuclant el groc. Tirsa M Fábregas Granados. 17 anys. IES d’Argentona.
La foto està realitzada amb una càmera Casio-exilim de 8’1 megapíxels. Es va fer
practicant la funció Macro i Zoom. Passejant pel bosc vaig poder captar aquesta vespa
en una flor groga en una foto molt nítida.

