A.E. Talaia RRF19330000_FP00044W_06

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

1933

Mes:

00

Dia:

00

Títol del reportatge:
Centenari d’Aribau (1833-1933) – acampada i excursió al pic de l’Aliga
Quantitat de fotografies del reportatge:
06
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
Commemorant el Centenari del poema “A la Patria” escrit per
01a Bonaventura Carles Aribau l´any 1833 (original petit)
Campament instal-lat al peu del pic de l’Aliga per tal d’encendre un foc a
01b dalt del cim, organitzat per uns excursionistes vilanovins (copia ampliada)
El fet era commemorar el centenari del poema ”A la Patria”.
02
Un grup d’excursionistes vilanovins preparant la llenya per encendre un
03
foc a dalt del cim de l’Aliga.
04a A l’estiu de 1933 es van encendre uns focs en molts cims de Catalunya
Commemorant el centenari del poema “A la Patria” escrit per Bonaventura
04b Carles Aribau l´any 1833.
05a Cim del puig de l’Aliga 1933, en aquest indret es va encendre una foguera
05b A l’estiu de 1933 es van encendre uns focs en molts cims de Catalunya
Un grup d’excursionistes vilanovins de retorn vers a la ciutat, havent
06
acampat al peu del pic de l’Aliga.
Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00044W_06
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:
Sense identificar
TAG de la secció, grup o activitat:
Muntanya

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

Signatura:

FP00044W

1 de 2

A.E. Talaia RRF19330000_FP00044W_06

Autorització de situacions especials per la persona responsable de la secció, grup,
comissió de l’A.E. Talaia:
Nom i cognoms

TAG

Signatura

--

Muntanya

--

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3

Registre general i signatura: 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3

Signatura:

FP00044W
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