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

1958

Mes:

04

Dia:

03

Títol del reportatge:
Excursió d´esquí al refugi de Malniu (Meranges). Ascensió al Puigpedrós
Descripció:
El dia 3 es va sortir de Vilanova, a la tarda, tren a Barcelona i Puigcerdà, cotxe de línia fins a
Ger, i fent nit a la Sala Social.
Dia 4, es pujà per una costeruda sendera fins al poble de Meranges, en principi hi havia el
projecte de fer la base de l´excursió al refugi J. Folch i Girona situat al circ d´els Engorgs i
d´allí estant entrar a Andorra per les portelles Blanca i de Joan Antoni des d´on es davallaria
al Grau Roig. Llavors anar fins la duana de la frontera per rescatar el sostre d´una gran
tenda «Andree Jamet» que havia estat retinguda i llavors uns quants companys la passarien
de contraban seguint el camí que havíem vingut. Aquí a Meranges però la colla ja estava
cansada, hi havia força neu i en desestimar el pla, es decidí anar al refugi de Malniu, molt
mes proper, des d´on es varen efectuar diverses sortides.
Dia 5, els companys Ferran Gascón, (a l´esquerra), Antoni Ordovàs i Josep Blanes, van
ascendir al Puigpedrós 2911m. Alt.
Dia 6 diumenge al migdia, Antoni Ordovàs i Ferran Gascón van decidir davallar cap a Guils
de Cerdanya i l´endemà ja ens trobaríem tota la colla a Puigcerdà per tal d´agafar el tren de
les 3 de la tarda cap a Barcelona i de retorn a Vilanova.
Ferran Gascón nascut a Saragossa el 1930, cap els anys 40 i primers dels 50 (s. XX) sentí
una inclinació idealista vers una formació política que, aleshores era hegemònica a l´Estat
espanyol i que després en Ferran va anant derivant cap algun moviment esquerrà prou
proscrit en l´època. En manifestar-se contra alguna injustícia fou empresonat una temporada
i altra vegada per voler creuar la frontera. Dit company residia a Madrid i en aquesta
excursió es trobava a Vilanova amb els familiars que hi tenia. En saber que un grup de
socis/ies de l´A.E. Talaia feia una excursió (setmana Santa) a la Cerdanya ho aprofità per
afegir-se, «Vengo !!!!»......
Aquella tarda del diumenge de Pasqua doncs, quan ja es feia fosc vam trobar una rústica
cabana de pastors feta amb troncs. Fins aquí havíem caminat sobre un bon gruix de neu i a
voltes ens enfonsàvem fins a mitja cama. Estàvem cansats i després d´un lleuger sopar
(una llauna de sardines) vam jeure dins la cabana. l´Endemà un dia de sol, i en guaitar el
panorama veiem al fons de la vall la via del tren, a La Tor de Querol i al fons Puigcerdà.
Sense adonar-nos havíem creuat la frontera, tot i que en algun moment havíem trobat
alguna fita.... Llavors en Ferran em fa saber que es queda a França per raons polítiques em
diu que s´ha de presentar cada setmana a la policia. De moment hom no s´ho acaba de
creure i la sorpresa es gran. El faig reflexionar ara, haig de regressar sol ? ... Així doncs en
un comiat emocionant ens abracem i comença a davallar cap a La Tor de Querol on
demanarà asil polític. Diu que vagi a veure la seva família i que ens escriurà....En l´estació
de La Tor va perdre una manta d´un germà seu, de la Guerra Civil....
A París va romandrà 10 anys fins el 1968.... En dirigir-se a Puigcerdà ho hagué de fer mig
amagat per algun camí i marges, jo duia 2 piolets,l a policia em podia demanar
explicacions....problemes. Vaig veure de lluny com marxava el tren que anava la meva colla
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i hagué de pujar en el següent tren....l´endemà vaig fer sabera la seva família i a l´A.E.
Talaia, només el llavors secretarien Tomàs Muela en va tenir coneixement del fet.
En Gascón el vam conèixer a finals dels 40 i 1950 formà part entre 17 o 18 companys del
«Centro Excursionista Villanovés» la pre Talaia amb una memorable travessa al Montseny i
les Guilleries i el Cap d´Any de 1951 la primera neu al Montseny un metre en pujar al
Matagalls amb el torb amenaçant....Allí veiérem esquiar per primera vegada.
El Febrer del 1951 amb 150 ptes. que hi havia a la caixa del «Centro Excursionista
Villanoves» i 20 ptes. que en Gascón va deixar de préstec es van comprar 2 parells d´esquis
que en l´avenir s´iniciaria el jovent de la Talaia. d´En Gascón sempre en recordarem el seu
gest de «Quixot», el 1995 va morir a Madrid.
Quantitat de fotografies del reportatge:
08
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02
03
04
05
06

Travessant el poble de Meranges, fent cami cap al refugi de Malniu
Fent camí cap el refugi forestal de Malniu. Al fons la Tossa d´Alp (La
Molina)
El grup fent un descans abans d´arribar al refugi de Malniu
Refugi forestal de Malniu (2120m. Alt.) aleshores era propietat
d´I.C.O.N.A., una justificació de l´Estat de dubtosa utilitat per als
excursionistes d´aquella època......
Paisatge pels voltants del refugi de Malniu, practicant amb els 4 parells
d´esquis que es duien amb precari estil i equip.
Refugi forestal de Malniu, al fons les muntanyes de La Molina.

Excursió d´esquí i muntanya als estanys de Malniu (2120m. Alt.)
Dia 5, per l´esquerra Ferran gascón i Antoni Ordovàs ascendint al
08 Puigpedrós 2911 m. alt.
Dia 5, per l´esquerra Ferran Gascón i Antoni Ordovàs ascendint al
08a Puigpedrós 2911 m. alt.
07

J.B.
J.B.
J.B.
J.S.
J.B
J.S.
J.B.
J.B.
J.B

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00176W_08
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:
Grup format per 17 socis/ies de l´A.E. Talaia= Viqui Florenciano, Aurelia Rion, Carme
Guindal, Rosa Romeu, Josep Clavería, Josep Julià, Enriqueta Castañer, Salvador Malràs,
Abel Andreu, Antoni Ferrer (Tonet), Joan Serra, Joan Estrany, Isidre Marín, Antoni Penna,
Josep Blanes, Ferran Gascón i Antoni Ordovàs.
TAG de la secció, grup o activitat:
Esquí
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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
Josep Blanes

Joan Serra

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

TAG

Signatura

Esquí

Justificació de la persona responsable (si cal):
_________________________________________________________________________
_________________________________
Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 25 / 10 / 2016

Registre general i signatura: 07 / 11 / 2016
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