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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1929   Mes: 00   Dia: 00 

Títol del reportatge: 

Exposició Arqueologia, Publicacions i Goigs de la Secció Excursionista de l´Ateneu 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

01 

Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal): 

01a 

Una exposició d´arqueologia, de publicacions i goigs, de la Secció 
Excursionista de l´Ateneu.  La Secció Excursionista estava adherida a 
l´associació d´alumnes obrers de l´Escola Industrial de Vilanova i la 
Geltrú.  El primer local de l´Associació Alumnes Obrers i ensems l´Ateneu 
estava domiciliat en el C/ Sant Pere nº 40.  El segon Trasllat es va fer a la 
Rambla Principal nº 5 (actual Galeries Rambles, ja enderrocat).  El tercer 
local i definitiu era al carrer dels Caputxins nº 7 fins l´any 1939.  Després 
de la Guerra Civil ja no tornará a ressurgir. 

 

01b Mateixa foto (original petita)  

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00031W_01 

Avís legal 

Aquestes imatges, són propietat de l'Agrupació Excursionista Talaia. Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza 
la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font.  

Grup de persones: 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Cultura 

Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Foto Arxiu:  Joan Bellmunt 

 
Autorització de situacions especials per la persona responsable de la secció, grup, 
comissió de l’A.E. Talaia: 

Nom i cognoms TAG Signatura 

-- Cultura -- 
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Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________
_________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 

Registre general i signatura: 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 


