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

2010

Mes:

04

Dia:

16

Títol del reportatge:
Exposició Catalunya Romànica en dibuix a la ploma (Ordovàs)
Quantitat de fotografies del reportatge:
10
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01

Presentació de l´Exposició a càrrec del President de l´Entitat

XXX

02

Presentació de l´Exposició a càrrec del President de l´Entitat

XXX

03

Presentació de l´Exposició a càrrec del President de l´Entitat

XXX

04

Antoni Ordovàs, autor de l´obra presentada

XXX

05

Argumentació de l´exposició a càrrec de l´autor A. Ordovàs

XXX

06

Argumentació de l´exposició a càrrec de l´autor A. Ordovàs

XXX

07

L´Antoni Ordovàs, compartint amb els amics les seves obres

XXX

08

Presentació en els cartells de l´obra actual i d´altres anteriors

XXX

09

Celebrant el 80è aniversari de l´Antoni Ordovàs

XXX

10

Celebrant el 80è aniversari de l´Antoni Ordovàs

XXX

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00017W_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.

Grup de persones:
Cas que en alguna foto aparegui un grup nombrós de persones i les vulgueu identificar, escriviu-ne els noms i cognoms en
aquest espai, separats per comes. Això en facilitarà la cerca.

Joan Raventós (President de la Talaia), Jaume Esteban (Secretari de la Talaia),Josep Mª
Also (autor de nombrosos dibuixos i il-lustracions en portades de les Marxes, Caminades i
en obres de la Biblioteca), Antoni Ordovàs (autor dels dibuixos), Mª Carme Barceló
(Presidenta de la secció de Cultura, i ànima dels divendres Culturals), Salvador Butí
(expresident de la Talaia 1988-2000, impulsor per l´adquisició en propietat del local social de
l´A.E. Talaia, la “Casa Coloma”), Ricard Sabaté, Jani Ferrer, Àlvar García, Enriqueta
Castanyer, Roland Ordovàs, Xavier Capdet, Ramón Huguet, Mariona, Pilar Porras, Cristòfor
Soler .
TAG de la secció, grup o activitat:
Cultura

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

FP00017W
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Nom i cognoms de l’autor o autors

Signatura

Isidre Poch

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

TAG

Signatura

Cultura

Justificació de la persona responsable (si cal): __________________________________
________________________________________________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 07 /03 /2012_
Registre general i signatura: 14 /03 / 2012

Signatura:
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