
DECLARACIÓ D’OBJECTIUS GENERALS DE LA SCFN 

 
� Agrupar totes aquelles persones que es dediquen a la fotografia de natura 

per compartir, difondre, representar i defensar els interessos comuns. 
� Treballar perquè el col·lectiu de les persones dedicades seriosament i de 

forma habitual a la fotografia de la natura sigui conegut per la societat i 
reconegut com a tal per l’administració pública i la xarxa associativa. 

� La fotografia de la natura és útil a la societat i, sempre que estigui feta 
correctament, no comporta cap risc per a la conservació dels espais o 
espècies naturals. Ben al contrari, la divulgació dels valors estètics i vitals 
de la natura, ha estat, des de sempre, un factor bàsic a l’hora de prendre 
consciencia per part de la societat i els poders públics sobre la necessitat 
de preservar-los. Històricament, la fotografia i filmació dels espais i espècies 
naturals han influït positivament en la seva protecció. 

� És per això que els qui fotografiem la natura hauríem de ser vistos com a 
aliats per tots aquells agents que tenen la responsabilitat o la finalitat de 
protegir la natura. Aquesta consideració de benefactors per a la conservació 
de la natura ha de comportar un canvi en el tracte i la consideració que 
se’ns dispensa. Hem de merèixer una major confiança que la que s’atorga a 
altres usuaris del medi natural que no tenen la nostra dimensió social i 
cultural, i que exerceixen pràctiques sovint agressives envers l’entorn, 
encara que siguin legals i puguin ser considerades legítimes.  

� El col·lectiu, per mitjà de la SCFN, ha d’esdevenir interlocutor davant les 
institucions i poder influir en l’adopció de totes aquelles decisions que 
puguin afectar la nostra activitat. 

� La SCFN perseguirà una regulació de l’activitat fotogràfica a la natura que 
s’adigui amb totes les consideracions abans esmentades i que sigui 
proporcional i ajustada a l’impacte real que pugui ocasionar la nostra 
activitat. Igualment, i d’acord, amb les normes de funcionament de la SCFN, 
s’exigirà de qualsevol fotògraf el compliment d’un codi ètic de conducta. 

� També serà objectiu de la SCFN difondre aquestes idees entre la comunitat 
científica i educativa. 

� Defensar la fotografia de la natura com a dret, equiparable a contemplar-la, 
vigilar-la, gaudir-la i estudiar-la, entre d’altres accions no destructives que 
s’hi puguin dur a terme. Defensar que la captació de fotografies a la natura 
o els espais oberts no pot ser objecte de contraprestacions o limitacions 
més enllà de les estrictament necessàries per protegir els béns que són 
objecte de la nostra activitat. 

� Objectius genèrics de la SCFN seran: 
- Promoure el contacte i la coneixença entre els seus integrants i amb la 

resta de socis de la ICHN. 
- Afavorir la col·laboració amb els altres grups de la ICHN i, en general, 

amb les administracions públiques, de forma especial; la comunitat 
científica; i les associacions de defensa i/o estudi del patrimoni natural. 

- Mantenir contacte i comunicació amb altres grups o entitats que agrupin 



persones que es dediquen a la mateixa activitat. 
- Realització d’activitats, sempre que sigui possible, destinades a difondre 

el treball dels associats i augmentar els seus coneixements sobre la 
natura i la fotografia en general. 
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