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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1958   Mes: 01   Dia: 26 

Títol del reportatge: 

Exploració de la Cova – avenc de Vallmajor (Albinyana). 

Descripció: 

Hi participen Agustí i Ramon Caba, Ramon Falcó, Josep Ma. Freixes Olivar. Aquestes 
quatre persones anaren des de Vilanova fins Albinyana en un cotxe Ford dels germans 
Caba, un Ford anomenat «proves», el diumenge dia 26. El dia anterior dissabte 25 , anaren 
en tren fins a Calafell i a peu fins a Albinyana, Ramon Lozada, Dolors Espí, Viqui 
Florenciano i Aurèlia Rión i feren acampada ran de dita cova. El diumenge a primera hora hi 
pujà Antoni Ordovàs amb tren fins a Calafell i a peu vers Albinyana. 

L’entrada d’aquesta cova-avenc era molt espaiosa, però després s’havia d’avançar reptant 
per terra. Al final hi havia una vertical que s’havia de fer servir el rapel. Tot seguit continuava 
un fort pendent lliscós de fang i al final es trobava una imatge de metall de la Mare de Deu 
de Montserrat. La roba que es duia quedava impregnada de fang així com la corda de fer el 
rapel. 

A l’entrada de la cova s’havien trobat restes de ceràmica i alguns ossos d’animals extingits 
fa molts segles d’aquestes contrades.      

Quantitat de fotografies del reportatge: 

04 

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

01A 
Exploració de la cova -avenc de Vallmajor (Albinyana). Detall de les 
concrecions d’estalactites i estalagmites. 

RF 

01B Idem. RF 

01C Idem RF 

02 
Cova-avenc de Vallmajor. Detall de les concrecions d'estalactites i  
estalagmites. 

RF 

03 
Imatge de metal de la Mare de Déu de Montserrat, instal·lada al final de 
la cova-avenc. 

RF 

04 
Aurèlia Rion sortint a l’exterior de la cova-avenc amb mostra evident del 
fang que tacava l’equip. 

XXX 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00174W_04 

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 
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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 

Ramon Falcó 

 

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: 25/10/2016 

Registre general i signatura: 07/11/2016 


