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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1958   Mes: 12   Dia: 26 

Títol del reportatge: 

Excursió d´esquí als Rasos de Peguera. Nadal 1958 

Descripció: 

Divendres 26 (Sant Esteve) 27 i 28 de desembre un «pont» de festes que serví per anar a 
esquiar als Rasos de Peguera. 

Per anar-hi: tren Barcelona Manresa (plaça de Catalunya), Manresa a Berga bus de línia. 
De Berga al Xalet refugi dels Rasos 4 hores de camí (14 km) i 1000 m. de desnivell. 
De vegades al refugi no hi havia neu i només s´aguantava a la vessant Nord del coll de la 
Creu del Cabrer. 
l´Any següent per les mateixes dates hi pujaria un grup força nombrós. 
Un parell de ponts i per Setmana Santa eren els únics dies que la gent de l´A.E. Talaia podia 
disposar per practicar aquell precari i primerenc esquí Vilanoví. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

01 

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

01 

Dia 28 travessant el «Pas dels Lladres» (prop de la masoveria dels 
Porxos) fent camí de regrés cap a Berga i.....a Vilanova. 
Per l´esquerra Antoni Ordovàs i Rosa Romeu (foto tirada per Josep 
Claveria, el seu marit) 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00189W_01 

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: 

Esquí 

Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Josep Claveria (espòs de Rosa Romeu) 
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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: 08 / 05 / 2017 

Registre general i signatura: 15 / 05 / 2017 


