A.E. Talaia RRF19561208_FP00150W_01

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

1956

Mes:

12

Dia:

08

Títol del reportatge:
Acampada a la Font de Farena (Muntanyes de Prades), els dies 8 i 9 de desembre de 1956
Breu descripció:
Excursió a les Muntanyes de Prades: La Riba - Vall del Brugent i acampada a la Font de
Farena a la riba del riu Brugent, amb força fred.
Dia 8: exploració de la cova avenc de Roca Bellera i pràctiques de «rapel» als tombants.
La corda (que porta l’Antoni Ordovàs), es va comprar el desembre de 1953. Feia 50 metres i
12 mm. de diàmetre, de cànem de reglament. Es va comprar a esports «Sanjust» del carrer
Canuda de Barcelona i va ser el primer material que l’A.E. Talaia va adquirir per als seus
socis. Valia 500 ptes. i durant gairebé 10 anys es feia servir per a ràpels o davallar en algun
avenc del massís del Garraf: el Gaieta, el Terradellas... En aquesta foto es va fer uns ràpels
pels vorals de la cova prehistòrica de Roca Bellera.
La nit del 8 al 9 de desembre es va acampar a tocar del riu Brugent prop de la Font de
Farena i durant la nit va glaçar. Fou un dels campaments primerencs al voltant d’un «foc de
camp» molt animat...
Quantitat de fotografies del reportatge:
01
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01

Per l’esquerra: Antoni Ordovàs (amb una corda), Adela Montaner, Sílvia
Lòpez, Aurèlia Rion, Carme Guindal, Llàtzer Lòpez (encara hi havia 6 o 7
companys més que no surten a la foto).

E.V

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00150W_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.

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
Enric Valldosera

Signatura:
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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: 27/042016

Registre general i signatura: 04/05/2016

Signatura:
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