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Carlos Sanz és un "biòleg de camp" amb una àmplia experiència en la criança, 
manteniment i maneig d’animales silvestres (especialment dels llops ibèrics), i un 
reconegut fotògraf naturalista que ha escrit nombrosos articles, realizat diversos 
audiovisuals, i publicat milers de fotografies en multitud de folletons, revistes, llibres, 
enciclopèdies, programes informàtics i planes web, sempre sobre temes relacionats amb 
la divulgació i la conservació de la Natura i el Medi Ambient. És co-autor del llibre 
“Amigo Lobo” i autor de la exposició itinerant “Amigo Lobo. Leyenda y realidad del 
Lobo Ibérico” , que des de novembre del 2001 ha estat exhibida en algunes de les 
principals sales d’exposicions de la nostra geografia, com el “Museu Nacional de 
Ciencias Naturales”, de Madrid, la “Casa de las Ciencias” de Logroño, el “Palacio de la 
Merced de la Diputación” de Córdoba, el “Palacio de Villardompardo” de Jaén, o els 
“Castillos de Puebla de Sanabria” (Zamora), Jódar (Jaén) o Santa Cruz de Oleiros (La 
Coruña).    
 
Així mateix, ha coordinat diversos projectes d’educació ambiental, ha participat en 
nombrosos programes de ràdio i de televisió,  i ha format part dels equips que han rodat 
algunes de les més importants i prestigioses sèries televisives sobre la natura filmades a 
Espanya i Iberoamèrica, tals com “EL HOMBRE Y LA TIERRA”  (dirigida per 
l’inoblidable Félix Rodríguez de la Fuente), “ENCLAVE VERDE”, “MADRID: 
RITMO SALVAJE”, “LA RUTA ALTERNATIVA”, “LAS MONTAÑA S DEL 
LOBO”,  “NATURALEZA IBÉRICA”, “LA MARISMA Y EL LLANO”, “DE 
POLO A POLO” i “LA ESPAÑA SALVAJE I Y II” (presentada per Sa Majestat el 
Príncep Don Felipe de Borbón).  
 
És també el Director i guionista dels dos capítols del Documental “PACTO CON 
LOBOS” , realizat en colaboració amb l’Àrea de Natura de TVE i integrat a la sèrie 
“ESPACIOS NATURALES”, que va obtenir el “Premio Panda al Mejor Espacio de 
Divulgación Ambiental de Televisión 2006”. 
A més de diversos premis fotogràfics (Foto-Natura 87, Fotopres 87 i 88...), entre els 
diversos galardons obtinguts a títol personal destaca el “Premio Honorífico EDC 
Naturaleza a la Conservación de la Naturaleza 2008”, rebut en el V Simpòsium 
Internacional de Natura i Fotografia, celebrat a Villarreal (Castellón), i el 
Reconeixement Ones Mediterrània de Defensa del Patrimoni Natural 2009, otorgat 
per la Fundació Mediterrània, de Tarragona.  
Més enllà, ha obtingut el “Premio Panda de Comunicación Ambiental 2008”, concedit 
per WWF/Adena a l’exposició “Amigo Lobo”, en la categoria de “Mejor Campaña de 
Sensibilización Ambiental”.  


