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

1950

Mes:

12

Dia:

31

Títol del reportatge:
Primera trobada amb la neu, a la Font Pomereta, Montseny, 1950
Quantitat de fotografies del reportatge:
02
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
Dissabte 30 de Desembre 1950, al vespre acampada amb una tenda
sense terra a 2 Km de Balenyà, (camí del Brull).
Dia 31, Vicenç Gómez, Josep Julià, Ferran Gascón, Antoni Ordovàs
arribant al Brull. Tot seguit es pujaria fins a la font Pomereta i per la gran
quantitat de neu que hi havia aquest dia no es va pujar al Matagalls. Es
01
regressaria al Brull on es pernoctaria en un estable.
El dia 1 de Gener 1951, alleugerits en part de l´equipatge, al migdia
s’assolía el cim del Matagalls, a trets amb vent i boira. El propòsit inicial
era el de fer la travessada completa del massis, prò a causa de la gran
nevada no reeixí.
Font Pomereta, per l´esquerra Antoni Ordovàs, Josep Julià, Vicenç
Gómez, Ferran Gascón.
02A Va esser la primera vegada que la colla que aleshores sortiem vam veure
per primer cop a uns esquiadors barcelonins lliscant per la font Pomereta
i de llavors l´esquí ens entrà al cor.
02B Font Pomereta
Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00102W_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:
Antoni Ordovàs, Josep Julià, Vicenç Gómez, Ferran Gascon i Joan Batet (aquest últim del
club esquí Puigmal).
TAG de la secció, grup o activitat:
Muntanya

Signatura:

FP00102W
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Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Joan Batet (del club esquí Puigmal)

Arxiu Antoni Ordovàs

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: 16 / 03 / 2015 _

Registre general i signatura: 23 / 03 / 2015 _

Signatura:

FP00102W
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