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

1957

Mes:

02

Dia:

24

Títol del reportatge:
Exploració de l’avenc de les Terradelles (fondo de les Terradelles, massís del Garraf).
Breu descripció.
Excursió a Castelldefels, Vall de Joan i fondo de les Terradelles. Avenc de les Terradelles –
profunditat 28 mts. Cota 290 m. alt.
Amb una escala Elektron de 20 m. i una corda de cànem d’assegurança de 50 m., van
descendir : Joan Serra, Llàtzer López, Jaume Subirats, Abel Andreu, Josep Blanes, Josep
Julià, Antoni Ordovàs i Enric Valldosera, autor de les fotos. Per tirar les fotos es feia servir
un grapadet de magnesi i deixant la càmera oberta s’encenia (calia tenir cura) i il·luminava
l’espai amb la fogonada. L’avenc era d’una gran bellesa per les seves concrecions
d’estalactites i estalagmites. A la superfície van romandre Sílvia López, Adela Montaner i
Enriqueta Castañer.
L’any 1979, quan ja funcionava l’abocador d’escombraries de Barcelona feia 4 o 5 anys, el
jove espeleòleg de l’A.E. Talaia, Xavier Claramunt, en descendir uns metres, una gran
explosió el va llançar fora i el va matar i també va malferir un company seu. En tants pocs
anys totes les cavitats de la vall ja eren plenes de gas metà. L’A. E. Talaia, així com altres
associacions i veïnats del voltant ja feia temps que havia denunciat aquest perill però
l'abocador continuaria omplint-se durant més de 30 anys. Ara fa uns deu anys es va
clausurar, però el mal ja estava fet, en desfigurar i contaminar uns paratges inoblidables. El
pitjor, però va estar aquest accident mortal....
Quantitat de fotografies del reportatge:
05
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02
03
04
05

Avenc de les Terradelles.
Avenc de les Terradelles. Jaume Subirats comunicant amb la superfície i
Josep Julià.
Avenc de les Terradelles amb formacions d’estalactites de gran bellesa.
Avenc de les Terradelles. Antoni Ordovàs i Abel Andreu amb una bonica
mostra de les concrecions que guarnien l’avenc.
Avenc de les Terradelles amb formacions d’estalactites de gran bellesa.

E.V.
E.V.
E.V.
E.V.
E.V.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00158W_05
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:
GET

Signatura:
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Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Enric Valldosera

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

TAG

Signatura

GET

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28/10/2016

Registre general i signatura: 07/11/2016

Signatura:
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