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

1955

Mes:

05

Dia:

28

Títol del reportatge:
Travessada Setcases – Carançà – Núria.
Francesc Girona, Josep Julià i Antoni Ordovàs feren la travessada des de Setcases, Ull de
Ter, coll de la Marrana, pic de Bastiments, cresta i pic del Freser i Pic de l’Infern des d’on
davallaren pel «portell» i la gran tartera vers l’estany Gran o de les Truites de Carançà. A la
nit es feu bivac sota una roca-balma. El dia 30 seguiren cap a Noucreus, Núria i a peu pel
vial del «cremallera» fins a Ribes de Freser. A Carançà trobaren l’Isidre Rodrigo «Rodri» i la
seva dona, Maria, amb una tenda parada i aquella nit caigué una gran nevada.
Isidre Rodrigo «Rodri» del Club Muntanyenc Barcelonès n’és destacat alpinista, artista
plàstic (temes de muntanya), periodista i divulgador de la muntanya i l’excursionisme.
Aquesta foto ens la va lliurar en «Rodri» l’any 1955 durant el 40é Aniversari de la Talaia en
una visita que va fer amb la seva dona, Maria, invitat per en Joan Raventós Ill, que anys a
venir seria president de l’A.E. Talaia.
Quantitat de fotografies del reportatge:
01
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01

Dia 30, dilluns de Pasqua. Estany Gran de Carançà; per l’esquerra: Antoni
Ordovàs, Francesc Girona, Josep Julià i la Sra. de Rodri, Maria.

IR

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00122W_01
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:
Indicat a la foto
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
Isidre Rodrigo «Rodri»

Signatura:

FP00122W
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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

Muntanya

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

Signatura:

FP00122W

2 de2

