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

1954

Mes:

08

Dia:

01

Títol del reportatge:
Excursió a l’aragonès i català cim de l’Aneto, de l’1 al 6 d’agost de 1954.
Descripció: (si cal).
El dia 1 d’agost l’Antoni Ordovàs va sortir tot sol des de Vilanova en no haver cap company
que, per diverses circumstàncies, hi pogués participar. En la novençana Agrupació
Excursionista Talaia (aleshores encara al “Coro”) només eren 3 o 4 companys disposats a
emprendre sortides d’alta muntanya. Anant cap a Benasc, en el trajecte de Selgua a
Barbastre, la coneixença dels bons excursionistes de la Garriga, en Francesc
Puigdomènech i Joan Torra fou providencial per dur a bon terme l’excursió proposada.
El dia 1 es va fer, com s’ha dit, el viatge de Vilanova a Benasc: Vilanova tren i canvi a
Picamoixons – tren Lleida-Selgua – Selgua carrilet a Barbastre – Barbastre cotxe de línia
fins a Benasc (100 km.) Total 15 hores de viatge. El dia 1 es va fer nit a Benasc i el dia 2, a
la tarda, s’arriba al Refugi “lliure” de la Renclusa on es dorm. Aleshores el Refugi de la
Renclusa del C.E.C. el regentava el Sr. Antonio Abadías anomenat el “lleó de l’Aneto”.
El dia 3, a quarts de sis del matí sortiren cap a l’Aneto, cim que s’assoleix al voltant de les
10, amb un dia magnífic. Va ser la primera vegada que l’Antoni Ordovàs va pujar a l’Aneto
amb els amics esmentats de la Garriga. Per creuar la glacera es va usar una corda de
indefinible procedència i qualitat. Tots tres duien piolet i grampons En creuar per primera
vegada el Pont de Mahoma (aèries crestes impressionava en veure el buit dels costats, però
assegurats en prevenció amb la corda que duien no hi hagué cap dificultat. Ben aviat ja hi
hauria una bona colla de la Talaia que hi participaria grimpant pels alts cims del Pirineu. La
creu de l’Aneto tot just feia 3 anys que l’havia plantada el C.E. de Catalunya commemorant
el seu 75é Aniversari. La mare de Déu del Pilar la posarien els muntanyencs de Saragossa,
el 1956. El dia 4, creuant el Port de la Picada i desprès el de l’Escaleta es davallaria a
l’Artiga de Lin i Viella on es pernoctà.
El dia 5 amb els cotxes de línia es feu cap a la Guingueta i llavors a peu fins a Espot i Llac
de Sant Maurici (nit amb tenda de campanya). El dia 6 a mig matí s’agafà el cotxe de
l’Alsina i Graells i passada mitja tarda s’arribà a Barcelona.
Quantitat de fotografies del reportatge:
07
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02
03
04

Vall de Benasc. Fent camí cap a la Renclusa. (2 d’agost de 1954). Una
rècula de muls davallen de les pastures d’altura, abans d’arribar al pont
de Cubere. Per l’esquerra Antoni Ordovàs i Francesc Puigdomènech.
Benasc. Fent camí vers el Refugi de la Renclusa passant pel “Plan
d’Estan” a 1.947 m. Al fons les muntanyes de Literola, Remuñe i
Perdiguero.
Refugi “lliure” de la Renclusa (2.145 m.)
Ascendint per la glacera i Cim de l’Aneto. (3.404 m. alt.). Per l’esquerra
Antoni Ordovàs i Francesc Puigdomènech.
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Cim de l’Aneto (3.404 m. alt.). Per l’esquerra Joan Torra, Antoni Ordovàs i
Francesc Puigdomènech. 10 hores del matí. Feia un dia magnífic.
Panoràmica des del Cim de l’Aneto. A l’esquerra les vessants de la vall de
Corones. Al centre la Cresta del mig i els seus cims amb la “rimaie” de la
glacera de l’Aneto als seus peus. Més cap a la dreta, al fons, la Maladeta
(3.308 m.) i la cresta que davalla vers el Portilló Superior. En primer
terme, a la dreta i dessota es pot veure una part de la creueta posada en
el pont de Mahoma en recordança del guia de Benasc, en Josep Sayó i el
turista alemany Adolf Blass, fulminats per un llamp el 27 de juliol de 1916
Pont de Mahoma, al fons la creu de l’Aneto. Per l’esquerra 3
excursionistes desconeguts, Antoni Ordovàs i Joan Torra.
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Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00115W_07
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:
Muntanya

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

Joan Torra.

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

Signatura:

FP00115W
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