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

1957

Mes:

06

Dia:

09

Títol del reportatge:
Participació en la XXI Marxa Excursionista de Regularitat de Catalunya a les
Muntanyes de Prades.
Breu descripció.
Organitzada pel Club Excursionista Pirenaic de Barcelona va transcorre amb el següent
itinerari:
dia 9. Montblanc-Mirador de la Pena-Pla del Pagès-Prades.
dia 10: Prades-Siurana-Camí de la Trona-Arbolí-Alforja, on finalitza la marxa.
L’AE. Talaia hi va participar amb 11 equips.
A Prades es va fer el campament i un gran foc de camp a la plaça porticada.
L’organització va disposar d’un tren especial de la RENFE per anar recollint els
excursionistes des de Barcelona fins a Montblanc i per la tornada uns cotxes van portar els
marxadors fins a Les Borges del Camp des d’on el tren seguia deixant els marxadors en la
seva població d’origen.
Quantitat de fotografies del reportatge
07
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02
03
04
05
06

07

Dia 9. Fent camí cap a Prades. Per l’esquerra: Ma. Llum Albà, Aurèlia
Rion, Josep Julià, Enriqueta Castañer, Carme Guindal, ...........,Joan Serra
Dia 9. Prades. Campament als defores de de la vila, on acamparen tots
els marxadors. A la nit va plovisquejar.
Dia 9. Prades. Final de la primera etapa a la vila de Prades. Hi va haver
una ballada de sardanes i un animat «foc de camp» amb molta
participació.
Dia 10. Plaça de Prades. Sortida de la segona etapa vers Siurana, Arbolí i
Alforja.
Camí de la «Trona» que, sortint de Siurana, davalla cap al riu homònim,
Arbolí i Alforja on finalitza l’etapa.
Dia 10 dilluns de Pasqua. La marxa passant per la Trona vers a Arbolí
En arribar a Vilanova, els 11 equips participants de l’AE. Talaia congregats
en el local social del c/. Sant Pau 27, baixos. Per l’esquerra, a darrera:
Josep Julià, Antoni Minet, Ernest Guillamon, Jaume Solà, Victòria
Florenciano, Josep Blanes, Antoni Ferrer (Tonet), Antoni Ordovàs (anorak
blanc) Argimir Granell (barret blanc), Artur Morera (cap inclinat, tocant la
paret), Tomàs Muela (ulleres) secretari de l’AE. Talaia, Teresa Giró,
Salvador Malràs, Jaume Subirats, Joan Serra, Aurèlia Rion, Enriqueta
Castañer. (També hi van participar Ma. Carme Almendrol - esposa d’en
Muela - Carme Guindal, Xavier Salleras, Xavier Mestres, Ma. Llum Albà.
Total 11 equips de 2 persones).

Recursos fotogràfics:
Signatura:
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http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00163W_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:
Marxes

Autoria de les imatges:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Joan Serra Güell

Ramon Serra Güell

Autorització de situacions especials per la persona responsable de la secció, grup,
comissió de l’A.E. Talaia:
Nom i cognoms

TAG

Signatura

Marxes

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28/10/2016

Registre general i signatura: 07/11/2016

Signatura:
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