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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1955   Mes: 08   Dia: 28 

Títol del reportatge: 

Obres de restauració del primer local social de l’A.E. Talaia de c/ Sant Pau, 27. Baixos.   

Aquesta casa la va construir la família Macià (oriünds de Les Borges Blanques), a finals del 
segle XIX o primers del segle XX. Joan Macià, que era comerciant en aquest magatzem, hi 
tenia llegum i oli (productes de Les Garrigues). Tenia un germà que es deia Francesc Macià 
i Llussà i que el 1932 seria President de la Generalitat restaurada.   

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

01 
Interior del magatzem que seria el futur local social de l’A.E.Talaia. La 
porta donava al carrer Sant Pau, 27, baixos. 

FP 

02 

Part del magatzem que donava a la part posterior on hi havia una petita 
eixida (hi havia el sanitari). A l’esquerra es veu una porta que donava a 
una petita habitació i que es faria servir com a Secretaria. 

FP 

03 

Treballant en les obres. A l’esquerra el professor Pelegrí Escarrà que ens 
va llogar aquests baixos. Al fons en Vicenç Gómez, paleta d’ofici i 
company de la pre-Talaia anys 40 i 50 i en seria membre de la primera 
Junta. A davant Tomàs Muela, secretari que fou de la primera Junta 1955-
58 i el 1059 fou president de l’A.E.Talaia (1959-1963). A l’esquerra Ramon 
Moliné. 

FP 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00124W_03 

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.  

TAG de la secció, grup o activitat: 
Local Obres Manteniment 

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

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Fotos Perelló 

 

  



A.E. Talaia RRF19550828_FP00124W_03 

 Signatura: FP00124W 2 de 2 

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

Nom i cognoms TAG Signatura 

 Local Obres Manteniment  

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

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28/12/2015 

Registre general i signatura: 04/01/2016 


