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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1958   Mes: 08   Dia: 03 

Títol del reportatge: 

Campament Social d’Estiu al Pla dels Banys de Benasc – Vall de Benasc. Dels dies 3 
al 15 d’agost de 1958. 

En aquesta excursió que anomenàvem «expedició o campamento maldito», potser per 
instal·lar-lo al peu de Les Maleïdes. El propòsit inicial d’aquesta excursió era escalar una 
paret Nord que no s’havia pujat mai (?). Més de 30 acampadors/es van sortir de Vilanova i la 
Geltrú a quarts de 8 amb el tren «Pica-moixons», on es va fer el primer transbord. A Lleida 
s'hagué d’esperar 3 hores per agafar el tren que parava a Selgua... i d’allí el trenet fins a 
Barbastre i d’aquesta ciutat en el bus de línia 100 km. fins a Benasc , on s’arribà a quarts de 
10 de la nit (22 hores).       

La colla va passar la nit en una pallera que una bona gent del poble ens va deixar. El pla 
inicial era acampar a la Pleta de Llosás (Vallhibierna) a 2.200 m. alt. Però els 4 o 5 muls  
que havien de dur l’equipatge ens van dir que no estaven disponibles (per ser temps de 
sega). Un mes abans, per telèfon, ens havien confirmat el servei dels muls.    

El dia 4, en no poder pujar a Llosás per la manca de cavalleries, es dedicà a fer una curta 
excursió fins al pont de Cubere, on comença la vall d’Estós, tot cercant una solució definitiva  
per acampar.    

El dia 5 es va llogar una furgoneta a Benasc i va transportar tot el material comunitari fins al  
Pla dels Banys de Benasc.    

El dia 6 un grup de 9 socis va pujar al refugi de la Renclusa per intentar pujar a l’Aneto per 
la via normal. Es va sortir del refugi passat el migdia ¡¡massa tard!! i es va arribar al Portilló 
Superior 2.900 m. alt. cap a les 3 de la tarda. El dia es va anar tornant rúfol. Una forta 
tempesta de pedra i aigua ens aturà al peu de la glacera de la Maladeta (Portilló Superior) 
on  ens vam aixoplugar i regressar al refugi lliure de la Renclusa, on passaríem la nit. La 
tempesta ens aturà en la primera temptativa de pujar a l’Aneto. 

El dia 7 vam regressar al campament del Pla dels Banys, després del primer intent de pujar 
a l’Aneto. 

Del Campament dels Banys vam sortir els quatre companys Josep Blanes, Josep Julià, 
Ramon Lozada i Antoni Ordovàs amb la intenció de pujar a l’Aneto, Aquesta segona sortida 
es va emprendre des del Pla de Senarta on hi havia un campament de «maderers» els 
quals un dia de matinada amb uns muls d’uns llenyataires ens van pujar les motxilles i a 
nosaltres «a pel», per la vall de Vallhibierna, fins a la confluència amb la de Llosás. Llavors 
creuarem la bretxa inferior i sortirem a la vall de Corones, fins la cabana de «Quillón». 

Dia 10. Es faria un bivac sota la glacera de Corones i l’endemà, pujant per la glacera i el coll 
de Corones, s’assoliria l’Aneto, pujant per la glacera de Corones vers el coll del mateix nom. 
L’ascensió la feren Josep Blanes, Ramon Lozada, Josep Julià i Antoni Ordovàs. Es roman al 
cim al voltant d’una hora.   

Com s’ha dit abans l’objectiu d’aquesta excursió era l’escalada a l’encara «verge» (?) 
muralla Nord de l’Aneto que s’aixeca des de la rimaia de dita glacera fins el Pont de 
Mahoma. A darrera hora van sorgir problemes econòmics, de transport de material i també 
sincerament per una manca d’experiència per dur a terme tal empresa... La Talaia era tant 
jove.... En principi el campament s’havia d'instal·lar a la vall de Llosás (el lloc idoni hauria 
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estat a la vall de Barrancs). Tot una sèrie de circumstàncies feren que el projecte inicial se’n 
anés en orris.     

Quantitat de fotografies del reportatge: 

41 

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

01 

Estació de Lleida, per l’esquerra Josep Julià i Jordi Gudín amb un 
carretó per tal de facturar un material col·lectiu per acampar i per escalar 
i tendes, cordes, escales elektron.... 

J.B. 

02 La colla disposats a passar la nit en una pallera. J.C. 

03 Benasc. Un edifici important del poble. J.C. 

04 Dia 4. Descans en l’excursió fins al Pont de Cubere. J.C. 

05 
Dia 4. Part de la colla fent un descans en una prada a uns 2 km. de 
Benasc. 

J.B. 

06 
Dia 5. Al fons es veu la colla de la Talaia remuntant la Vall de Benasc on 
s’esmuny el riu Essera...i on s’havia transportat el material comunitari. 

J.C. 

07 La Vall d’Essera fent camí al Pla dels Banys de Benasc J.C. 

08 
Campament al Pla dels banys de Benasc. A primer terme Enriqueta 
Castaner. 

-- 

09 

Dia 6. Refugi de la Renclusa del Centre Excursionista de Catalunya. Un 
grup de 9 socis van pujar a la Renclusa per intentar pujar a l’Aneto per la 
via normal. 

-- 

10 

Dia 6. Un grup de 9 socis van sortir del refugi de la Renclusa passat el 
migdia ¡¡ massa tard!! i van arribar al Portilló superior 2.900 m. alt cap a 
les 3 de la tarda. Al fons la Maladeta Occidental i el coll de la Rimaya. 

J.B. 

11 
Dia 6. Glacera de la Maladeta on es poden observar les esquerdes 
terminals. El dia es va tornar rúfol. 

J.B. 

12 

Dia 6. Glacera de la Maladeta, tot pujant a l’Aneto. Per l’esquerra: Jordi 
Gudin, Hel·leni Marquès, Josep Blanes, Antoni Ferrer (Tonet). Josep 
Julià, Joan Vidal (Joan Serra no surt). 

A:O 

13 
Dia 6. Per l’esquerra Jordi Gudin i Joan Vidal, començant a descendir 
cap al refugi lliure de la Renclusa on passariem la nit. 

A.O. 

14 

Dia 7. Regressant al Campament del Pla dels Banys, després del primer 
intent de pujar a l’Aneto. Per l’esquerra: Josep Julià, Hel·leni Marqués, 
Joan Serra, Jordi Gudín, Antoni Ordovàs... 

J.B. 

15 

Dia 7. Regressant al Campament...Per l’esquerra: Joan Serra, Josep 
Julià, Joan Vidal, Hel·leni Marqués, Josep Blanes, Antoni Ferrer (Tonet), 
Ferran Alvarez. 

J.B. 

16 

Dia 7. Regressant al Campament... Per l’esquerra: Joan Serra, Josep 
Julià, Hel·leni Marquès, Joan Vidal, Antoni Ferrer (Tonet), Ferran Alvarez, 
Antoni Ordovàs, Jordi Gudín.. 

J.B. 

16A Idem. J.B. 

17 Pitó de Llosás. A.O. 

18 Els estanys de Llosás tot pujant a la bretxa inferior de Llosás. J.B. 

19 
Vall de Llosás amb el riu Ivó, a l’esquerra l’Aneto, la bretxa de 
Tempestats i el Margalida, a la dreta. 

A.O. 

20 
Pujant vers la bretxa inferior de Llosás. Per l’esquerra: Josep Julià, 
Josep Blanes, Antoni Ordovàs, Ramon Lozada. 

J.B. 
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21 
Vall de Llosás, cim de l’Aneto i bretxa de Tempestats. Ramon Lozada i 
Antoni Ordovàs. (no es veuen Josep Julià i Josep Blanes. 

-- 

22 
Bretxa inferior de Llosás (2.860 m. alt). Al fons, l’Aneto i per l’esquerra: 
Josep Julià, Ramon Lozada, Antoni Ordovàs. 

J.B. 

23 
Bivac sota la glacera de Corones. Per l’esquerra: Josep Julià, Ramon 
Lozada, Josep Blanes, Antoni Ordovàs. 

J.B. 

23A Idem.  

24 

Dia 11. Pujant per la glacera de Corones vers el coll del mateix nom. En 
la cresta al centre la bretxa superior de Llosás. A la dreta la bretxa 
inferior, creuada el dia anterior per fer-hi el bivac sota l’estany de 
Corones. Cordada formada per Antoni Ordovàs, Josep Blanes (a primer 
terme), Ramon Lozada i Josep Julià. 

A.O. 
 

24A Idem. A.O. 

25 
Ascensió a l’Aneto per la glacera i el Coll de Corones. A primer terme: 
Josep Blanes, Ramon Lozada i Josep Julià. 

A.O. 

26 

Dia 11. Assolint el Coll de Corones (3.133 m. alt). Per l’esquerre: Ramon 
Lozada, Antoni Ordovàs, Josep Julià. 
Nota: Aquesta foto du una dedicatòria «A la Secció de Muntanya de la 
A.E. Atalaya amb afecte. Josep Blanes». 

J.B. 

26A Idem.  

27 

Dia 11. Cim de l’Aneto. Per l’esquerra: Josep Blanes, Josep Julià, 
Ramon Lozada, Antoni Ordovàs. (La creu de l’Aneto va esser col·locada 
pel Centre Excursionista de Catalunya en el seu 75é. Aniversari. 1876-
1951. 

A.O. 
 

27A Idem.  

28 

Dia 11. Cim de l’Aneto. Per l’esquerra: Josep Blanes, Josep Julià, Antoni 
Ordovàs. (La columna amb la imatge de la Mare de Deu del Pilar la van 
colocar els «Montañeros de Aragón» l’agost de 1956. 

A.O. 
 

29 Dia 11. La vessant de Llosás des del cim de l’Aneto. J.B. 

30 
Dia 11. La glacera de l’Aneto des del cim (3.404 m. alt). (A dalt del cim 
s’hi va romandre cosa d’una hora). 

J.B. 

31 
Dia 11. Creuant el Pont de Mahoma en el regrès. Per l’esquerra, a dalt, 
Antoni Ordovàs, Josep Julià i just a la seva dreta, Ramon Lozada. 

J.B. 
 

32 

Dia 11. Descendint del cim de l’Aneto tot creuant el Pont de Mahoma. 
Una creueta recorda la tragèdia de la mort per un llamp de 
l'excursionista alemany Adolf Blass i del guia Josep Sayó el 27 de juliol 
de 1916. Per l’esquerra: Antoni Ordovàs, Ramon Lozada, Josep Julià. 

J.B. 

33 
Dia 11. Part superior de la muralla Nord que acaba en el Pont de 
Mahoma amb la base a la glacera de Barrancs. 

A.O. 

34 
Dia 11. Muralla nord de l’Aneto, des de l’inici del Pont de Mahoma i al 
fons la base, en la glacera de Barrancs. 

A.O. 

35 Dia 11. La glacera i rimaia de Barrancs des del Pont de Mahoma. A.O. 

36 

Dia 11. Una esquerda a la glacera de l’Aneto durant el descens cap el 
campament del Pla de Banys. La glacera en aquells anys encara 
mantenia un gruix de 40 o 50 metres. 

A.O. 

37 

Per l’esquerra: Cim de l’Aneto, Coll de Corones, Cresta del Mig i Punta 
Astorg. Dessota la glacera, des del Portilló Superior. La glacera encara 
mantenia un aspecte imponent... 

J.B. 

38 
Estany de Cregüenya 2.650 m. alt. A l’esquerra la Maladeta 3.308 m. i al 
centre el coll Maleït. Un dels dies des del Campament dels Banys, Antoni 

A.O. 
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Ordovàs hi puja en solitari i un altre dia amb el company Joan Vidal. 

39 

Per l’esquerra: Esperança Garcia, Pepita Muntané, Ramon Lozada (amb 
els braços aixecats), Hel·leni Marquès, Ma. Dolors Espí, Dolors Montané 
(d’esquena), Josep Claveria, Enriqueta Castañer (d’esquena), Rosa 
Romeu, Antoni Ordovàs. 

J.B. 

40 
Per l’esquerra: Dolors Espí, Josep Julià, Josep Claveria, Antoni Ordovàs, 
Enriqueta Castañer, Ma. Dolors Montané, Hel·leni Marquès, 

J.B. 

41 

Aquell dia 4 en ser impossible muntar el Campament a Llosás i mentre 
s’intentava solucionar el problema tot caminant per la rodalia de Benasc 
(la pista o ruta que mena a la Renclusa), encara hi hagué una mostra 
d’eufòria per atenuar el fracàs del projecte inicial. Per l’esquerra: Jeroni 
Bonilla, Rosa Romeu, Pepita Montaner, Ferran Alvarez i Antoni Ordovàs, 
a coll-i-be, Hel·leni Marqués, Maria Almendrol, Tomàs Muela (llavors 
secretari de la Talaia) i Josep Blanes. 

J.C. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00182W_41 

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: 
Muntanya 

Autoria de les imatges: 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Josep Blanes, Josep Claveria, 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: 02/05/2017 

Registre general i signatura: 15/052017 


