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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1957   Mes: 01   Dia: 20 

Títol del reportatge: 

Primera sortida col·lectiva social de l’A.E. Talaia per a esquiar a La Molina. 

El dia 21 de gener s’esqueia festiu per la «liberación» de Vilanova. Sortida diumenge dia 20, 
tren a Barcelona – Plaça de Catalunya – La Molina. Els 10 o 12 socis/es. de l’Agrupació que 
prenien part en aquesta sortida quasi tots era la primera vegada que feien una «sortida a la 
neu». Es duien uns tres esquís i es va practicar per la Pista Llarga – Super Molina. A la nit 
es va pernoctar en el refugi de la U.E.C. la «Cabana», regentat per la Sra. Pepa. Una 
persona molt amatent que ens va acollir per poder dormir en unes lliteres. En guardem un 
bon record d’agraïment.   

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

01 
Per l’esquerra: Josep Blanes, Josep Julià, Enriqueta Castanyer, Joan 
Bargalló, Gil Artigas. 

J.B. 

02 Per l’esquerra: Josep Blanes, Enriqueta Castanyer, Josep Julià. J.B. 

03 Antoni Ordovàs a la Pista Llarga. J.B. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00154W_03 

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: 
Esquí 

Autoria de les imatges: 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Josep Blanes (arxiu Josep Julià i Antoni Ordovàs) 
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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 

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Esquí  

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 


