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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19600413_FP00209W_10 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1960   Mes: 04   Dia: 13 

Títol del reportatge: 

Excursió d’esquí als Rasos de Peguera 

Descripció de l’activitat 

Excursió d’esquí als Rasos de Peguera, Setmana Santa de 1960, del 13 al 18 d’Abril, 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

10 

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

01 Coll de la Creu del Cabrer J C 

02 Sant Crist del Coll de Cabrer J C 

03 Josep Blanes, al fons la Serra d’Ensija J C 

04 A l’esquerra la Serra del Cadí a la dreta la Serra d’Ensija J C 

05 Dalt del turó escarpat es trben les romanalles dels Peguera J C 

06 

El dissabte dia 16 part del grup d’esquiadors anaren fins el poblet de 
Peguera (una hora de camí), aleshores Peguera era gairebé deshabitat.  
Ací a les pollancres havia els safareixs comunals del poble. 
 Al fons els Rasos Alts 2070m alt. 

 
J C 

07 

Des de Peguera el grup ascendí fins la carena dela Serra d’Ensija, a un 
dels seus cims la Creu de Ferro 2288 m. alt. Amb una ventada 
impressionant. Antoni Ordovàs , al fons el Pedraforca 

 
J C 

08 Carena de la Serra d’Ensija, Antoni Ordovàs J C 

09 En davallar de la Creu de Ferro ens aproparem a la gran masia J C 

10 
El dia 17, diumenge de Pasqua, la colla davant del refugi, fent la rotllana 
amb el cant dels “Adeus” 

J C 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00209W_10 

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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Grup de persones: 

Fotografia 10= Per l’esquerra de la rotllana ( de cara): Josep A. Rion, la seva muller 
Montserrat Serra, fill i filla, uns cosins den Rion, Casimir Massana, Francesc Soler, Josep 
Blanes, un noi de Moià, Jordi Ferran (un bon amic de la Talaia i veterà esquiador del Club 
d’esquí Bergadà) Núria (la seva futura muller), Arcadi Salleras. A la dreta a baix d’esquena 
Antoni Ordovàs. També hi havia algun esquiador manresà o de Berga.  

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 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

A emplenar per la Comissió de l’Arxiu Biblioteca 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 27 /10 / 2017 

Registre general i signatura: 04 /12 / 2017 


