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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1954   Mes: 12   Dia: 31 

Títol del reportatge: 

Excursió d´esquí als Rasos de Peguera, Cap d´Any 1954-55 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

04 

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

01 

Arribada al Refugi-Xalet dels Rasos de Peguera, al fil de la mitja nit del 
Cap d´Any , a quarts de dues de la la nit. 
Entrada al Xalet-refugi, inaugurat el 1933. 
Per l´esquerra: Antoni Ordovàs, Joan Farràs i un esquiador berguedà. 
Possiblement foren els primers vilanovins que pujaven a esquiar als 
Rasos de Peguera. 

JF 

02 

Esquiant prop de La Creu del Cabrer. Per l´esquerra: Antoni Ordovàs i 
Joan Farràs. 
Al fons la Serra d´Ensija amb el cim del Cap de Llizet i  la timba de la 
Roca Gran de Ferrús mig tapada per una llepassa de boira. 

JF 

03 

Fent camí de regrés vers a Berga.Passant per davant del Pí de les Tres 
Branques “Preguem que sia aquest Pí l´Arbre Sagrat de la Pàtria” (J. 
Verdaguer) 
Per l´esquerra: Joan Farràs i Antoni Ordovàs. 
L´Itinerari a peu era el següent fins al Rasos: Berga, la Font Negra, Coll 
de Campllong, pas dels Lladres, Coll de Tesó, i el Xalet. 

JF  

04 
Dia 2 de Gener davallant del Xalet fent una aturada a La Font Negra, Per 
l´esquerra: Antoni Ordovàs i Joan Farràs. 

JF  

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00119W_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: 
Les que hi figuren a cada fotografia. 

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 

Joan Farràs 

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 

 Esquí  

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

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28 /09 /2015 

Registre general i signatura: 05 / 10 / 2015 


