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

1956

Mes:

05

Dia:

20

Títol del reportatge:
Campament del Club de Càmping de Barcelona a Siurana de Prades.
En aquests dies es va inaugurar la portada del telèfon i de la electricitat al poble de Siurana.
Quantitat de fotografies del reportatge:
07
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

05

Dia 20 Havent sortit de La Riba i remuntant el riu Brugent, es tocà Farena,
Capafonts i després per una pista fins a Siurana, on el Càmping Club de
Barcelona hi havia muntat una acampada per celebrar la portada de la
llum elèctrica i el telèfon, mercè a la voluntat del seu Alcalde Sr. Gener
Martorell per tal de salvar el poble quan ja hi era gaire be abandonat.
En representació de l´A.E. Talaia anaren Joan Serra i Antoni Ordovàs.
En la foto es veu el Refugi «Ciriac Bonet» del C.E. de Catalunya.
Campament del Càmping Club de Barcelona, a la dreta l´Església de
Santa Maria (romànica i el fons les cases de Siurana).
Campament del Càmping Club de Barcelona per assistir a la portada de
la llum elèctrica i el telèfon a Siurana.
Les tendes de l´acampada del Càmping Club de Barcelona. A dalt la
segona per l´esquerra la tenda dels dos participants de l´Talaia Antoni
Ordovàs i Joan Serra. Aquesta tenda de confecció casolana la va
inaugurar la colla dita «Centro Excursionista Villanovés» el mes d´Agost
durant una excursió a les Guilleries. La roba era de llençol sense terra.
El Cardenal de Tarragona Benjamí Arriba i Castro va visitar el campament
del Càmping Club de Barcelona.

06

El Cardenal de Tarragona Benjamí Arriba i Castro dirigint una homilia en
la porta de l´Església de Siurana.
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El Cardenal de Tarragona Benjamí Arriba i Castro davant de la porta de
l´Església de Siurana. l´Alcalde del poble Sr. Gener Martorell va ser
l´ànima per dur la llum i el telèfon al poble.
De regrés a Vilanova els dos membres de la Talaia ho feren amb l´autocar
del Càmping Club de Barcelona que van tenir la amabilitat de deixar-nos
a Vilanova tot i que hagueren de fer un canvi de ruta.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00141W_07
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.

TAG de la secció, grup o activitat:
Muntanya

Signatura:

FP00141W
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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
Càmping Club de Barcelona

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: 27 / 12 / 2015

Registre general i signatura: 04 / 01 / 2016

Signatura:

FP00141W
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