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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1956   Mes: 02   Dia: 05 

Títol del reportatge: 

Excursió d´esquí a Ull de Ter 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

07 

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

01 

Dia 5 Diumenge; estació de Sant Joan de les Abadesses, per l´esquerra 
Antoni Ordovàs i Francesc Girona a punt d´agafar el cotxe de línia per 
anar a Camprodon, Fent nit en una pensió. L´endemà dia 6 a les 8 cotxe 
de línia a Setcases, com que hi havia tanta boira i el temps insegur no 
vam començar a caminar vers Ull de Ter fins el migdia quan s´aclarí una 
mica el cel. Pel pes que dúiem, motxilla, esquís, anàrem lents . En assolir 
el Plà dels Hospitalets (1900 m. Alçada) començà a bufar un vent 
huracanat a mes de 100 Qm / h. En començar a pujar pel bosc vam restar 
esgotats, eren quarts de 6 de la tarda. Llavors decidirem cercar recer 
d´una gran soca d´un pi negre i allí romanguerem 14 hores, fins a quarts 
de 8 del dia 7 (dimarts) aixoplugats per la roba d´una vella tenda que va 
fer de bombolla hi cremarem 2 lts d´esperit i 3 espelmes. Vam sobreviure 
per força de voluntat. El fred d´aquells dies «la Candelera» fou el mes 
intens del segle XX i la nostra sortida va coincidir en aquelles dates. 
L´endemà a 300 m. pujarem al Refugi (la part lliure) El Refugi s´inaugurà 
el 29 de Juny de 1959. 

 

02 Dia 7, Francesc Girona davant l´entrada del refugi lliure.  

03 
Dia 7, Antoni Ordovàs  davant l´entrada del refugi lliure dúiem una càmera 
de filmar que un temps després es va perdre. 

 

04 

Dia 8, Antoni Ordovàs esquiant pels volts del refugi d´Ull de Ter al fons 
cap a l´esquerra hi ha la la Portella de Morens i cap a la dreta la carena 
axial fronterera de Coma Ermada. 
Practicavem l´equí un parell d´hores al migdia. 
La resta de temps s´emprava cercant branques seques perqué a dintre 
del refugi lliure a dos metres de la llar a la nit glaçava. Anavem equipats 
amb uns anoraks dits de «cangur» de cotó i just aturava el vent.... 
Les ulleres eren del tipus esquimal d´aluminiamb 4 o 5 escletxes per 
veure... el material gairabé sempre el compravem a la casa Sant Just de 
Barcelona. 
En Girona tenia 20 anys i Ordovàs 25 d´edat. 

 

05 Francesc Girona prop del refugi d´Ull de Ter  

06 

Dia 9, Antoni Ordovàs, a dalt al centre el vell refugi d´Ull de Ter a 2391 m. 
Que aleshores ja eren unes despulles... A l´esquerra el coll de la Marrana 
i el vessants del Bastiments. 

 

07 

Dia 11 dissabte, Francesc Girona i Antoni Ordovàs a l´estació de Vilanova 
i la Geltrú, a l´arribada de la gèlida experiència de l´aire d´Ull de Ter, la 
setmana on una llenca d´aire siberià va provocar el fred mes intens del 
segle XX. 
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Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00134W_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.  

TAG de la secció, grup o activitat: 
Esquí 

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

Nom i cognoms de l’autor o autors 

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 

 Esquí  

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

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 27 / 12 / 2016 

Registre general i signatura: 04 / 01 / 2016 


