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

1962

Mes:

12

Dia: 23-24

Títol del reportatge:
Intent de Campament a la neu i proves d’escalada en gel (Torrent Negre- Costa Rasa)
La Molina
Quantitat de fotografies del reportatge:
05
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02
03
04
05

Marcel·lí Ferrer i Casimir Massana fan proves d’excavar en la neu dura , a
la zona de Torrent Negre i Costa Rasa
Marcel·lí Ferrer amb grampons i assegurat amb corda supera un ressalt
de neu gelada
Marcel·lí Ferrer amb grampons i assegurat amb corda pel Casimir
Massana ha superat un ressalt de neu gelada
Anton Penna,Ramon Martí, Marcel·lí Ferrer i Casimir Massana dinant a
l’exterior del restaurant de Costa Rasa
L’ intent de campament a la neu amb temperatures polars, es traduí en
una sola tenda – mes avall de Costa Rasa – ocupada per l’Antoni
Ordovàs

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/DF00008W_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.

Grup de persones:
Anton Penna,Ramon Martí, Marcel·lí Ferrer i Casimir Massana
TAG de la secció, grup o activitat:
Esquí i Muntanya

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

Signatura

Josep Blanes i Minguez

Autorització de la persona responsable de la secció, grup, comissió de l’AE Talaia:
Nom i cognoms

TAG

Nati Salvado, Carles Castells

Esquí i Muntanya

Signatura:

DF00008W

Signatura
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Justificació de la persona responsable (si cal): __________________________________
________________________________________________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 07 / 05 / 2012
Registre general i signatura: 23 / 05 / 2012

Signatura:

DF00008W
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