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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1951

Mes:

08

Dia:

00

Títol del reportatge:
Acampada a la Vall de Llosars, 2.250m. altitud, (masis de la Maladeta-Aneto)
Quantitat de fotografies del reportatge:
12
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
En Jaume Valls Pla, pujant cap a la vall de Llosars per muntar el
01 campament base des d´on ascendiria a diversos cims de 3000m.
02 Ascendint vers la vall de Llosars
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12

L´Autor i protagonista parant la tenda dissenyada per ell mateix a Llosars
A l´horitzó per l´esquerra l´Aneto i espatlla d´Aneto, bretxa i cim de
Tempestats, a primer terme la tenda de Jaume Valls
A primer terme la tenda d´en Jaume Valls
A l´esquerra la bretxa de Tempestats, vers el centre el cim del Margalida i
cim de Tempestats, mig tapats per la boira, i cap a la dreta la bretxa i cim
del Russell. A primer terme l’estany de Llosars sota la timbera
Des del cim del Vallhiverna i per l´esquerra: la Maladeta, bretxa del Mig,
coll de Corones, Aneto, bretxa de Tempestats, Margalida, bretxa i cim del
Russell.
Tapats per la boira el Tempestats i el Margalida. Cap a la dreta
s’entreveuen la bretxa i elcim del Russell.
Ascendint al cim del Tempestats, al fons la glacera de tempestats
Des del cim de Tempestats es veuen les timberes del Margalida i la
cresta de Salenques de sota la glacera de Tempestats.
La cresta de Salenques des del cim de Tempestats.
En Jaume Valls Pla, dalt del cim del Tempestats. L´hi va caure la màquina
fotogràfica a la glacera de Tempestats mentre preparava per fer un dispar
automàtic amb un rodet acabat de posar.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00078W_12
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:
Excursió realitzada en solitari per Jaume Valls Pla
En Jaume Valls n’era de la lleva del 37 (1916) ha estat un dels pocs capdavanters de
l’excursionisme Vilanoví que feren activitats de muntanya amb assiduïtat coherent.
La Guerra Civil disgregà els companys de la colla i moltes aspiracions de joventut es
frustraren.
Fou també membre de la Secció Excursionista dels Alumnes Obrers de l´Ateneu.
Signatura:

FP00078W

1 de 2

A.E. Talaia RRF19510800_FP00078W_12

Juntament amb Josep Roig i Antoni Granda els pioners de l’esquí a Vilanova i la Geltrú
Ja fa anys que en Jaume Valls fou soci de l´A.E. Talaia i sens dubte el mes veterà (†1998)
TAG de la secció, grup o activitat:
Muntanya

Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Jaume Valls Pla

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

TAG

Signatura

Muntanya

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 25 / 11 / 2013_

Registre general i signatura: 02 / 12 / 2013_

Signatura:

FP00078W
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