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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1957   Mes: 12   Dia: 08 

Títol del reportatge: 

Prospecció arqueològica a les coves dels Masets (Massís de Garraf) (Sortida matinal) 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

09 

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

01 

Sortida matinal als Masets – riera de Jafra. 
Aquesta sortida es va realitzar amb el propòsit de localitzar un supòsit 
jaciment arqueològic dalt d´unes balmes damunt la riera de Jafra, a els 
Masets. Exploració que no donà cap resultat positiu. 
Participants: Agustí i Ramon Cava, propietaris del cotxe ben antic que en 
deien «Probes», un Ford T, Ramon Falcó, J. Cutilles, Josep Julià, Hel-leni 
Marqués a l´esquerra, Joan Serra, en Freixes, Antoni Ordovàs amb 
caputxa posada, i Joan Bellmunt que comanava la recerca i delegat del 
Centre d´Estudis V. Balaguer , Secció Arqueològica. 

 

02 La colla a la riera de Jafra, a punt d´iniciar la grimpada a la balma  

03 
Grimpant el cingle: per l´esquerra Joan Serra, Hel-leni Marques i Josep 
Julià. 

 

04 
Grimpant el cingle: per l´esquerra Joan Serra, Hel-leni Marques i Josep 
Julià. 

 

05 Grimpant el cingle: abaix Antoni Ordovàs, a dalt Josep Julià.  

06 Grimpant per la balma.  

07 En Joan Bellmunt acabant la grimpada.  

08 

Quasi tota la colla dalt de la balma. 
Per l´esquerra: Josep Julià, Joan Bellmunt, Hel-leni Marqués, Antoni 
Ordovàs, Joan Serra assegurant un altre company de la colla. 

 

09 

Interior de la cova-balma, que en inspeccionar el terra i l'interior no es va 
trobar cap resta arqueològic, com feia suposar que podia haver estat un 
aixopluc de l´edat de pedra tallada o be del bronze. 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00169W_09 

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: 

Estan anomenades a cadascuna de les fotografies. 

TAG de la secció, grup o activitat: 
GET 
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Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Ramon Falcó 

 

 

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

 

Nom i cognoms TAG Signatura 

 GET  

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 


