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

1957

Mes:

11

Dia:

01

Títol del reportatge:
Ascensió a la Pica del Carlit, any 1957 (Possiblement els primers vilanovins que ho feien,
socis de l´A.E. Talaia).
Quantitat de fotografies del reportatge:
11
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
Dia 31 d´Octubre, pernoctació-bivac a la plaça de Catalunya (Barna.).
Dia 1 de Novembre, sortida amb el tren fins a Puigcerdà.
Cap a les 14 h. prenem el tren Groc fins a Odello.
Caminada per una pista de terra a tocar del Santuari de Font Romeu
01
(Foto).
Quan ja fosqueja, es fa cap a l´estany de la Pradella.
Es pernocta en un refugi lliure de pastors sense porta, només hi ha un
allargassat banc de fusta,i allí sobre la fusta i dins el sac es fa la dormida.
Dia 2, Cabana del llac de Pradella (hi tenen dret els pastors de Llívia)
Durant la nit ha caigut mig pam de neu.
Es fa la caminada vers el Carlit, passant pels estanys de Les Bulloses.
Em trobat un excursionista de Perpinyà que ens fa una foto.
02
Nosaltres dos continuem fins l´estany Llat 2150 m. On es troba un petit
refugi sense porta i el terra està cobert de palla i tot foradat de caus de
ratolí.
Dia 3, La Pica del Carlit des del Desert del Carlit, (foto tirada per Hel-leni
Marqués, l´Antoni Ordovàs pujant vers el coll Colomer).
03
Es va sortir de la cabana de l´estany Llat i s´enfilà el Tossal Colomer i el
coll homònim per encetar la cresta que condueix al cim del Carlit.
03a Idem.
Dia 3,Ascendint a la Pica del Carlit.
04
Dia 3, Cim de la Pica del Carlit.
Hel-leni Marqués i Antoni Ordovàs (foto tirada per dos excursionistes del
05
C.E.C. (que en aquell moment feien cim des de la vessant de Lanós)
Dia 3, Per l´esquerra: Antoni Ordovàs, un excursionista del C.E.C que ha
pujat per la vessant de Lanós, i Hel-leni Marqués.
En el cim vam romandre quasi una hora admirant la zona lacustre tant
poc visitada.
En el regrés nosaltres devallariem cap a l´estany de Lanós i els tres
06
barcelonins ho farien per la nostra ruta d´ascensió.
Hi havia un pam de neu recent i tot duent un cordino calia anar amb
compte...
Foto tirada per un company del C.E.C.
Dia 3, Panoràmica des del cim del Carlit.
07
08

Dia 3, Panoràmica des del cim del Carlit, vers el coll de la Grava.

09

El Carlit des dels voltants de l´estany de Lanós, on es pot veure al centre
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10

11

la canal nevada per on vam descendir.
A la foto l´Hel-leni Marqués cordant la motxilla.
Dia 3, Havent sortit del refugi-barraca de l´estany Llat a les 8 del matí,
pugem al coll Colomer i enfilem la cresta cimera del Carlit, força fàcil i
poca neu.
Coincidim amb 3 excursionistes del C.E. de Catalunya que han pujat des
de l´estany de Lanós.
Nosaltres dos després de fer una bona estada al cim devallem per la
canal centralamb neu esmunyadissa.
A les 3 de la tarda ja som a l´estany de Lanós i amb dues hores de camí
fem cap al poblet de Porté.
Aquí agafem un taxi fins a la Guingueta (Bourg Madame) frontera i
passaport.
Pujem en l´ultim tren de Puigcerdà a 3quarts de 7 de la tarda.
A Barcelona pugen en l´ultim tren vers a Vilanova el «Valenciano»
abonant mínim 100 Km.
Fem cap a Vilanova a les 24 hores.
Dia 3, (Bourg Madame) La Guingueta. En travessar la duana anem ràpid
cap a l´estació de Puigcerdà per tal de agafar el darrer tren que va a
Barcelona

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00168W_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.

Grup de persones:
Hel-leni Marqués i Antoni Ordovàs.
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
Antoni Ordovàs

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: 28 / 10 / 2016

Registre general i signatura: 7 / 11 / 2016
Signatura:
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