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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1954   Mes: 05   Dia: 02 

Títol del reportatge: 

Plantada d´una Creu de ferro al cim de La Talaia 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

06 

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

 

01 
Ermita de la Mare de Déu de Lurdes, per l´esquerra: Laura Roca, Mª 
Dolors Espí, Mercé Sabater i Margarida Sánchez 

RL 

02 

Ermita de la Mare de Déu de Lurdes, a darrera:Josep Mª González, 
Carles Lozada i Ramon Lozada; a davant Margarida Sánchez, Mercé 
Sabater i Mª Dolors Espí,  

RL 

03 

Plantada d´una Creu de ferro al cim de La Talaia, en primer terme Ramon 
Lozada i el seu germà Carles; a darrera Laura Roca, Mercé Sabater, Mª 
Dolors Espí, Margarida Sánchez i Josep Mª González. 
Fou un dels actes que organitzava l´A.E. Talaia quan romania al “Coro”. 
També es va estrenar un banderí (ara es a la vitrina).  

JF 

04 

Ermita de la Mare de Déu de Lurdes, per l´esquerra: Joan Farràs, 
Margarida Sánchez, Mercé Sabater, Josep Mª González, Mª Dolors Espí, 
Laura Roca,i Carles Lozada. 

RL 

05A Ramon Lozada pintant la Creu,  RL 

05B 

Ramon Lozada pintant la Creu , 
Aquest dia 2 de Maig de 1954, es va oficiar a l´Ermita de Ntra. Sra de 
Lurdes un acte religiosper mossén Manuel Roig i el President de l´A.E. 
Talaia (aleshores com a secció del Coro) Sr Miquel Fortuny,es presentà 
un banderí símbol de la novella Talaia (encara no hi era la glà a l´escut) 
l´escut sorgiría a darrers del 1955 dissenyat per A. Ordovàs. Aquell 
primer banderí està exposat en les vitrines de l´Agrupació.   

RL 

06A 

Dolors Espí i Ramon Lozada davallant del cim de la Talaia pel pedruscall, 
després de la col-locació de la Creu de ferro a dalt del cim, per un 
nombrós grup de socis de la A.E. Talaia 

JF 

06B 

Dolors Espí i Ramon Lozada davallant del cim de la Talaia pel pedruscall, 
després de la col-locació de la Creu de ferro a dalt del cim, per un 
nombrós grup de socis de la A.E. Talaia  

JF 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00112W_06 

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: 
Les que hi figuren a cada fotografia 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Muntanya  
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Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Ramon Lozada 

Joan Farràs 

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: 28 / 09 / 2015_ 

Registre general i signatura: 05 / 10 / 2015_ 


