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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1954   Mes: 10   Dia: 02 

Títol del reportatge: 

2on Aplec i acampada a Sant Miquel d´Olèrdola 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

07 

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

01 

Acampada a Sant Miquel d´Olèrdola; (sota la muralla Iberoromana) es 
van plantar 2 tendes i el dia 3 va pujar una cobla, per a una audició de 
sardanes 

J.B. 

02A 
Acampada, Antoni Ordovàs, Ramon Lozada, Enriqueta Castañer, Laura 
Roca i Josep Julià 

J.F. 

02B 
Acampada, Antoni Ordovàs, Ramon Lozada, Enriqueta Castañer, Laura 
Roca i Josep Julià  

J.F. 

03 

Audició de sardanes a redós de les muralles Iberoromanes, també es 
varen fer altres activitats com l’escalada i concurs d’arròs. A la tarda el Sr 
Clavé d’Olèrdola donà una conferència sobre el conjunt. 
El Sr. que està assegut damunt la pedra a primer terme es el Sr Ramon 
Ferrer Parera (crític literari i autor del llibre “Pairalia”) 

J.B. 

04 
Una escalada als cingles d’Olèrdola. A dalt Antoni Ordovàs i a meitat del 
cingle Joan Farràs. 

J.B. 

05 Josep Julià fent un ràpel als cingles d´Olèrdola J.B. 

06 
Antoni Ordovàs fent un ràpel als cingles d´Olèrdola. Foto que va sortir a 
la portada del diari de “Villanueva” a la setmana següent. 

J.B. 

07 Mercè Sabater i Carles Lozada J.B. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00116W_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 
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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 

Joan Bellmunt i Joan Farràs 

Arxiu Antoni Ordovàs 

 

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 


