A.E. Talaia RRF19560506_FP00139W_02

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

1956

Mes:

05

Dia:

06

Títol del reportatge:
Participació en la XX Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya.
Participació en una competició de muntanya en que, per primera vegada l’A.E.Talaia hi és
present amb dos equips.
El mes de febrer l’Agrupació havia estat legalitzada en la «Federación Española de
Montañismo».
Itinerari de la XX Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya. Sortida: Castellar del
Vallés - Sant Sebastià de Montmajor – Sant Julià d’Altura. (Arribada Sabadell).
L’equip dorsal 351 format per Vicenç Gómez i Antoni Ordovàs quedà classificat en l’ordre del
100 i escaig (foto nº 1). 6 de maig de 1956. L’altre equip participant l’integraven Josep Julià i
J. Marín. Tomàs Muela (llavors secretari de l’Entitat en va fer d’assessor o mànager. La nit
anterior s'havia fet nit en una fondeta de Sabadell.
La marxa estava organitzada per l’«Agrupación Excursionista Tierra y Mar» (de Sabadell).
Quantitat de fotografies del reportatge:
02
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01

Equip dorsal 351 format per Vicenç Gómez i Antoni Ordovàs

02

Postal de Sant Julià d’Altura (Sabadell). Fou el punt de l’arribada.

TM

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00139W_02
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:
Marxes

Autoria de les imatges:
Nom i cognoms de l’autor o autors
Tomàs Muela

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

TAG

Signatura

Marxes

Signatura:
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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

Signatura:
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