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

1958

Mes:

08

Dia:

16

Títol del reportatge:
Excursió a Les Guilleries i el Collsacabra. Ramon Moliné i Josep Serra. Del 16 al 23 d’agost
de 1958.
Ramon Moliné i Martí va ser Vicesecretari de la primera Junta de l’A.E. Talaia en 1955.
Quantitat de fotografies del reportatge:
07
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

R.M.

03

Sant Romà de Sau i el seu campanar del S. XII. Poble que quedaria sota
les aigües en construir-se el pantà de Sau.
Poble de Sant Romà de Sau. En quedar submergit el poble en van
construir un de nou molt a prop, però molts dels antics estadants ja no hi
van tornar.
Pont romànic de Sant Romà de Sau a sobre el Ter.

04

La presa de Sau en construcció.

R.M.

05

La presa de Sau en construcció.
Cingles de Tavertet, amb l’Agullola a l’esquerra prop de Sant Joan de
Fàbregues i el Salt de Sallent.
Ramon Moliné i davall el poble de Rupit el 17/08/1958.

R.M.

01
02

06
07

J.S.

R.M.

R.M.
J.S.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00181W_07
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:
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors
Ramon Moliné Martí i Josep Serra Güell.

Signatura:
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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: 15/05/2017

Signatura:
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