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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19570700_FP00227W_02 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1957   Mes: 07   Dia: 00 

Títol del reportatge: 

Local Social de l’AE Talaia (St. Pau, 27 Baixos), preparant alguna excursió de vacances.  

Descripció de l’activitat 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

02 

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

 

01 

Local social de l’AE Talaia al c/. Sant Pau, 27 baixos. Per l’esquerra: 
Tomàs Muela (aleshores secretari de l’entitat), Antoni Ordovàs (Tresorer), 
Llàtzer López, Argimir Granell. A la dreta: Miquel Fortuny (President de 
l’AE Talaia1953-1958) i Joan Serra escrivint a màquina. Una màquina que 
s’havia comprat de segona mà l’octubre de 1956 i que sempre 
s’espatllava... Al fons, la porta que donava accés al petit espai que feia de 
secretaria.  

T.M. 

02 

Local social de l’AE Talaia al c/. Sant Pau. 27 baixos. Per l’esquerra 
Miquel Fortuny (President de l’Agrupació),  Argimir Granell, Llàtzer López, 
Joan Serra, escrivint a màquina, sobre la taula de ping-pong; tauler que 
ocupava un bon espai, tot just en l’entrada al local. Taula construïda amb 
fusta d’embalatge (de FISA, Tomàs Muela). A l’esquerra primer terme, 
d’esquena Tomàs Muela. Al fons el balcó que donava accés a la molt 
petita eixida i al WC. 

T:M: 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00227W_02 

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.  

Grup de persones: 
 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Local Obres Manteniment  

 

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

Tomàs Muela 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 03/09/2018 

Registre general i signatura: 17/09/2018 


