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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19600605FP00210W_02 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1960   Mes: 06   Dia: 05 

Títol del reportatge: 

Participació en la XXIV Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya.  

Descripció de l’activitat 

Participació de l’AE Talaia amb 17 equips, en la XXIV Marxa Excursionista de Regularitat de 
Catalunya organitzada per la U.E.C (Unió Excursionista de Catalunya).  

Recorregut de la marxa: 

Dia 5. 1a. Etapa: Sortida des del Xalet “La Cabana” (propietat de la U.E.C.). Coll de Pal, 
Puig Llançada, refugi del Rebost (de la U.E.C.) i Grèixer, final d’etapa on hi havia muntat un 
campament per als marxadors. 

Dia 6. 2a. Etapa. Grèixer – Coll d’Escriu, Bullidor de la llet, veïnat de l’Hostalet. Bagà. 

Poc o molt va ploure els dos dies. El primer dia hi hagué una aturada a Coll de Pal, a causa 
de la boira.         

Quantitat de fotografies del reportatge: 

02 

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

 

01 
Els marxadors iniciant la marxa des del control de sortida al Xalet de “La 
Cabana”, vers el coll de Pal.... 

-- 

02 

Dia 6. 2a. etapa: Josep Julià travessant un torrentet per una palanca 
(anava d’equip amb la seva muller Enriqueta Castañer que no surt a la 
foto.  

-- 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00210W_02 

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.  

Grup de persones: 
 

TAG de la secció, grup o activitat: 
 
Marxes  

 

Autoria de les imatges: 
 

L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 
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Nom i cognoms de l’autor o autors 

Arxiu: Montserrat Serra 

Pedrals. Bagà. 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 20/11/2017 

Registre general i signatura: 04/12/2017 


