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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1956   Mes: 08   Dia: 05 

Títol del reportatge: 

Excursió al Pirineu Aragonés i Català (del 5 al 16 d´Agost) 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

11 

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

01 

Vall d´Estós, palanca de la Ribereta, 2 km abans del refugi d´Estós . Per 
l´esquerra: Antoni Cebrian, (de Barcelona), Antoni Ordovàs, Joan Alcaraz, 
Josep Julià, Enriqueta Castañer (a sota). 

 

02 

El grup d´aquesta excursió (de la A.E. Talaia) deurien ser els primers 
vilanovins en intentar el Pocets. L´itinerari que es va seguir en aquesta 
travessa va ser: Benasc – refugi d´Estós – Coll de la Paül amb intent de 
fer el Pocets que no reeixí - Ivó petit de Baticielles – Vall de Benasc – la 
Renclusa (3 components pujaren a l´Aneto ) - Vall de Barrancs – Coll de 
les Salenques – Vilaller – Vall de Boí – Aigües Tortes – Estany Llebreta – 
Estany Llong – Portarró d´Espot – Sant Maurici – Espot. (son 3 fotos 
repetides ). La Glacera de La Paül aleshores ja n´havia reculat força. 

 

03 Josep Julià i Enriqueta Castañer en la glacera de La Paül  

04 Panoràmica del massís del Pocets.  

05 
Fent camí per la vall d´Estós vers els Ivons de Baticielles, a sobre hi ha 
les Agulles de Perramo. 

 

06 

Ivó petit de Baticielles, acampada d´un dia 1950 m. alt. 
Per l´esquerra: Antoni Cebrian (Barcelona) Josep Gatell – Antoni Ordovàs 
(gorra blanca) – Joan Alcaraz – Enriqueta Castañer. 

 

07 Glacera  i Pic de l´Aneto  

08 Glacera i Pic de l´Aneto des del Portillón Superior.  

09 

Cim de l´Aneto amb la creu d´alumini. En el pont de Mahoma es pot veure 
la creueta en recordança del guia Josep Sayó i el client Adolf Blass 1916. 
Aquells dies els Montañeros de Aragón van col-locar la Mare de Deu del 
Pilar. 
Per l´esquerra: Antoni Cebrian (de Barcelona), Josep Gatell i Antoni 
Ordovàs (era la 2ª ascensió). 

 

10 
Davallant del cim de l´Aneto, per l´esquerra: Antoni Ordovàs, Josep Gatell   
i Antoni Cebrian (de Barcelona). 

 

11 
Davallant del cim de l´Aneto, per l´esquerra: Antoni Ordovàs, Josep Gatell   
i Antoni Cebrian (de Barcelona). 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00146W_11 

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.  
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Grup de persones: 

Les que hi figuren en cada fotografia. 

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 

Josep Gatell 

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 / 04 / 2016 

Registre general i signatura: 04 / 05 / 2016 


