
A.E. Talaia RRF19560122_FP00133W_06 

 Signatura: FP00133W 1 de 2 

RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1956   Mes: 01   Dia: 22 

Títol del reportatge: 

Inauguració del 1er. Local Social de l’Agrupació Excursionista Talaia, al carrer Sant Pau 27, 
baixos. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

06 

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

01 

Inauguració del local social de l’AE Talaia. Mossèn Lluís Serrano beneint 
el local. A la seva dreta Miquel Fortuny (primer President), Tomàs Muela 
(Secretari), Pelegrí Escarrà (Vicepresident) Ramon Moliné (Vicesecretari), 
Oriol Miquel (soci) Jaume Suau (un Sr. paleta que de manera voluntària 
va enrajolar el terra), Josep Carbonell Rovira (Regidor de l’Ajuntament). I 
altres socis-es. Per l’esquerra: Magda Batet, Assumpció Sánchez, Teresa 
i Ramira Güell. A l’esquerra de tot treu el cap Salvador Ribé. Al costat del 
Mossèn, un escolanet.  

RP 

02 

El local desprès de la inauguració. Hi havia poc mobiliari: unes cadires, 
una taula de ping-pong feta amb unes fustes d’embalatge. En la fornícula 
de l’esquerra hi havia una imatge de San Bernat de Menthon (patró dels 
excursionistes). I també uns esquís que feien 2,20 metres, comprats per 
la colla de la pre-Talaia a la Casa Sibecas del carrer Enric Granados de 
Barcelona, el febrer de 1951. A la porta d’entrada, als laterals, hi havia 
uns plafons pintats amb temes de muntanya: una tenda, un esquiador, un 
escalador.... una obra feta pel jove soci Josep Blanes. La Sala-Entrada 
serveix per les assemblees, reunions..... A l’esquerra una petita habitació 
que feia de secretaria.   
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03 

Inauguració del local social de l’AE Talaia. Per l’esquerra, a darrera: 
Josep Callau, Antoni Ordovàs, Ramon Moliné. Mossèn Lluis Serrano 
(vicari de la Parròquia de Mar que va beneir el local), Vicens Gómez, 
Francesc Girona, Josep Blanes, Joan Farràs i Josep Vidal. A davant: 
Narcís Muela, Miquel Fortuny (president de l’Agrupació), un escolà del 
mossèn, Ramon Serra, Ramon Lozada, Francesc Aliaga i el fill petit de 
Pelegrí Escarrà.  
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04 

Inauguració del primer local social de l’AE. Talaia. Per l’esquerra: Josep 
Callau, Francesc Aliaga, Antoni Ordovàs (a darrera Joan Castaño), Dolors 
Gómez, Miquel Fortuny, president de l’AE. Talaia, Francesc Girona, 
mossèn Lluis Serrano, que va beneir el local, l’escolà del mossèn, Manuel 
Carbonell.  
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05 
Miquel Fortuny i Armajach, 1er. President de l’Agrupació Excursionista 
«ATALAYA» Inauguració del primer local social. 
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06 

Inauguració del primer local social de l’AE. Talaia. Dins la fornícula hi 
havia col·locada una imatge de Sant Bernat de Menthon, patró dels 
muntanyencs. El banderí és el que es va estrenar el 2 de maig de 1954 a 
l’Ermita de Lurdes. En aquell començ, l’anagrama de la Talaia, la gla, 
amb l’escut de Vilanova i l’edelweis ja gairebé era a punt de sortir 
impresa. En la bandera de la primera participació a les Comparses (febrer 

RP 



A.E. Talaia RRF19560122_FP00133W_06 

 Signatura: FP00133W 2 de 2 

del 1958), ja anava estampada. Mercé Sabater i Carles Lozada (Ramon 
Lozada, un dels amics, n’era germà.  

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00133W_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.  

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 

Ramon Perelló 

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: 28/12/2016 

Registre general i signatura: 04/01/2016 


