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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1951   Mes: 03   Dia: 28 

Títol del reportatge: 

Excursió d’esquí a la vall de Núria. 28 març – 2 abril 1951. Setmana Santa. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

09 

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

01 

El Puigmal des de Noufonts. Excursió realitzada per Josep Roig Toqués i 
Jaume Valls Pla, capdavanters de l’esquí a Vilanova, des de poc abans 
de la guerra civil. També s’hi va afegir en aquesta sortida el novell Antoni 
Ordovàs en la seva primera esquiada, rebent dels veterans excursionistes 
les lliçons inicials. Jaume Valls i Josep Roig eren nascuts el 1916 i eren 
membres de la Secció Excursionista de l’Associació d’ Alumnes Obrers 
de l’Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú.  

 

2 Coma de Noucreus. En la foto Jaume Valls Pla  

03 Jaume Valls a la Fossa del Gegant (Noucreus).  

04 

Antoni Ordovàs Rabinal (1930) en la seva primera esquiada i també en el 
primer contacte amb el Pirineu. Els esquís eren de freixe, sense cantells 
metàl·lics, fixacions de cuir, bastons de bambú i botes dites de “pell de 
dimoni”. Ulleres d’alumini tipus esquimal. El mes de febrer de 1951el grup 
de joves de la pre-Talaia van comprar 2 parells d’esquís i unes fixacions 
per 335 ptes. a can Sibecas, carrer Enric Granados de Barcelona. Uns 
feien 2,2 m. i no es van fer servir mai i els més curts feien 1,90 m. (a la 
foto). Quan es va fundar la Talaia el 1955 i abans, el jovent principiant de 
l’Agrupació Excursionista Talaia, gairebé durant 10 anys, s’iniciaren amb 
aquestes fustes. L’esquiada és pels voltants del Santuari de Núria.  

 

05 Jaume Valls Pla.    

06 Josep Roig Toqués.  

07 El Puigmal des del Bosc de la Verge.   

08 Coma de Noufonts amb Jaume Valls (d’esquena)  

09 Josep Roig en el cim del Puigmal.  

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00077W_09 

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: 
Esquí  
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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 

Josep Roig Toqués  

Fotos reproduïdes de l’arxiu de Jaume Valls Pla 

 

 

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

Nom i cognoms TAG Signatura 

 Esquí  

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________
_________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 25 /11 /2013 

Registre general i signatura: 02 /12 /2013 


