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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1956   Mes: 00   Dia: 00 

Títol del reportatge: 

1er President de l´A.E. Talaia, Sr. Miquel Fortuny i Armajach 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

01 

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

01 

Miquel Fortuny i Armajach 1896 – 1977, 
Fou el primer President de l´A.E. Talaia, des de l´inici de l´Agrupació 
Excursionista «Atalaya», acollida com una Secció dins de la «Unión 
Villanovesa» «El Coro» el dia 1 d´Abril de1953, fins a la constitució oficial 
l´11 de Setembre de 1955, mantingué el càrrec de President fins a final de 
1958. 
Els anys 60 del segle XX en va fer la donació d´una tenda de 3 places i 
doble sostre que a primers dels anys 50 s. XX, que a voltes prestava molt 
amablement al grup de joves de la pre-Talaia, durant les iniciàtiques 
excursions a Sant Miquel del Fai i el Montseny. També ens deixava un 
escudellómetro i una guia de les muntanyes de Prades (Josep Iglesias) 
amb aquest manual vam descobrir dites muntanyes el 1951, tot remuntant 
el riu Brugent des de La Riba, Farena, Capafonts i Prades i a tombs fins a 
Siurana..... 
Miquel Fortuny de caràcter bonhomiós provenia de Secció Excursionista 
Alumnes Obrers de l´Ateneu Vilanoví..... 
Per la seva bonhomia (n´era forner) C/ Arengaders 29, a la Geltrú, fou 
possible tramitar tot el procés constituent per legalitzar una entitat 
excursionista quan governava l´estat Espanyol un règim totalitari. 
Aleshores aquestes entitats i, a Catalunya mes, eren molt observades pel 
seu caràcter Catalanista. 
   

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00132W_01 

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: 
Administració Junta 

Autoria de les imatges: 

L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

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

Nom i cognoms TAG Signatura 

 Administració Junta  

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

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 27 / 12 / 2015 

Registre general i signatura: 04 / 01 / 2016 


