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

1952

Mes:

01

Dia:

09

Títol del reportatge:
Excursió d´esquí al Berguedà (Pla de Campllong)
Quantitat de fotografies del reportatge:
04
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02

03

04

Pujant de l´Hostal de Cal Marcelet (l´Espunyola), vers el Pla de
Campllong – Pi de les 3 Branques, Antoni Ordovàs,
Ramon Lozada esquiant pels plans de Terçà i de Campllong.
Antoni Ordovàs esquiant pels plans de Terçà i de Campllong. Durant 3
dies es va pujar a peu des de l´Hostal de Cal Marcelet i l´Espunyola,
remuntant un grau dels Cingles del Capolat fins a sortir a la carretera que
mena de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Travesant el túnel del Coll de
Jouet es feia vers el bosc de Terçà i Pla de Campllong (Pi de les Tres
Branques).
La base per a dormir era a Cal Marcelet. No diposavem de salconduit
fronterer, requisit indispensable per circular a partir de certes zones
frontereres i per tal d´evitar problemes feiem aquest absurd recorregut per
tocar una mica de neu.
El Pi de les Tres Branques (al Pla de Campllong) 10 de Febrer de 1952,
(la revista de l´A. E. Talaia nº 237, Juliol-Agost-Setembre de 1982, en un
article relata: “ Uns dies d´esquí furtiu”.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00108W_04
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:
Ramon Lozada i Antoni Ordovàs.
TAG de la secció, grup o activitat:
Esquí

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

Arxiu Antoni Ordovàs

Signatura:

FP00108W
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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: 29 / 09 / 2015_ _ _ _

Registre general i signatura: 05 / 10 / 2015_

Signatura:

FP00108W
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