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

1956

Mes:

10

Dia:

21

Títol del reportatge:
Col·locació d’una imatge d’alumini de la «Moreneta» dalt del Cavall Bernat de Montserrat,
per l’excursionisme català.
Breu descripció: La imatge s’havia fos amb la donació d’estris dels excursionistes: plats,
cantimplores, carmanyoles, etc...
La imatge fou conduïda per una gran comitiva d’excursionistes, com en una processó, fins
al peu del monòlit montserratí. Guardant la processó també hi anaven parelles de la Guàrdia
Civil.
Un equip d’escaladors de diferents entitats excursionistes del Principat escalaren amb la
imatge. L’escalador que duia la imatge en una «motxilla» especial anava guardat per altres
companys per dalt i per baix.
La Talaia havia organitzat un autocar.
Les senyeres van estar prohibides.
La revista excursionista «Cordada» en va fer un bon reportatge sobre l’acte muntanyenc.
Al cap de més de trenta anys, la imatge algú la va prendre del cim.
Quantitat de fotografies del reportatge:
08
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01

Sortida del Monestir duent la imatge en un baiard.

02

Sortida del Monestir duent la imatge en un baiard

03

La comitiva sortint del Monestir de Montserrat.
Seguint pel corriol que du al cèlebre «monòlit». Per l’esquerra: Antoni
Ordovàs, Joan Serra, Ramon Moliné, Jordi García (de la U.E.C. de
Collblanc).
Concentració d’excursionistes al peu del Cavall Bernat.
Per l’esquerra a primer terme: Joan Serra, a dessobre dos excursionistes,
Ramon Moliné, (al centre) Jordi Garcia (de la U.E.C. de Collblanc), Antoni
Ordivàs, al final. A baix a la dreta: dos excursionistes no coneguts.
A la base del «Cavall» un grup d’escaladors disposats a grimpar pel
monòlit.
Un grup d’escaladors de diferents entitats excursionistes del Principat
iniciant l’escalada.

04
05
06
07
08

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00148W_08
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.
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TAG de la secció, grup o activitat:
Muntanya

Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Arxiu: Joan Serra Güell, Josep Julià, 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

Muntanya

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 27/04/2016

Registre general i signatura: 04/05/2016
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