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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1956

Mes:

03

Dia:

29

Títol del reportatge:
Excusió d´esquí als Rasos de Peguera, Setmana Santa del 1956
Quantitat de fotografies del reportatge:
07
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02

03
04

05

06

07

Creu del Sant Crist al coll del Cabrer dels Rasos de Peguera.
Per l´esquerra: Jordi i Francesc Garcia, Antoni Ordovàs, Francesc Aliaga,
(company de feina), Francesc Garcia (eren bessons), i Josep Laporte
eren socis de la UEC de Collblanc de Barcelona.
La nit de 28 de Març , Ordovàs i Aliaga feren nit a casa dels germans
Garcia(C. Progres) per tal de poder agafar el tren carrilet a la Plaça
Espanya, fins a Olvan.
Esquiant pels Rasos del Mig. El divendres Sant va caure un metre de
neu.
Per l´esquerra: Antoni Ordovàs,Josep Laporte un amic de la UEC,
Francesc Aliaga amic (company de feina a la fusteria Mestres), I Jordi
Garcia.
Capella Mare de Deu de Montserrat (era molt a prop del Refugi Xalet)
Bosc de grans pins «Pi Negre», als Rasos del Mig, 2000 m. Altitut.
Creu de Sant Crist del Cabrer (famós bandoler del S. XIX). Al fons els
Rasos Alts. La creu de ferro de grans dimensions la van posar els
esquiadors berguedans l´hivern de1955. Tota la nit del Dijous Sant com la
nit del diumenge de Pasqua aquesta colla va fer nit a la pallissa del gran
Mas dels Porxos. Aquells dies el Xalet era atapeït d´esquiadors o d´altres
que venien de fer travessades.
El gruix de neu ocultava les escales del Xalet
Rasos del Mig. La gran nevada caiguda el Divendres Sant oferia un
espectacle encisador.
Rasos del Mig. El bosc era ufanós de neu. Als Rasets, sobre el coll de
Tagast el Dissabte de Glòria, aquests companys de l´A.E. Talaia i de la
UEC de Collblanc amb un dia radiant de sol gaudirem de l´esquí, tot el
material i la tècnica emprada sense tecnicismes (el company Aliaga duia
«Xiruques») fou un dia memorable....
Al fons la Serra d´Ensija.
Els bons masovers que a les hores regien els Porxos, durant la nit, a la
vora del foc feien esment de contalles de la contrada extraordinaries.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00138W_07
Avís legal
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Grup de persones:
Les que s'anomenen en cada fotografia.
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
Francesc Garcia

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

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
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