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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1959   Mes: 02   Dia: 08 

Títol del reportatge: 

Participació a les Comparses del Carnaval Vilanoví, any 1959 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

01 

Plaça de les Cols, duent la bandera: Josep Julià, a darreraMaria Carme 
Almendrol i el seu marit Tomàs Muela (president de l´Agrupació). Mes cap 
al darrera Ferran Álvarez i la seva dona, Pepita Muntaner i Hel-leni 
Marqués, Trifon Batet i la seva neta..... 
Al fons a l´esquerra es veu un tros de la botiga de teixits «La Africana» on 
comença el carrer els Caputxins . A la dreta a sobre la bandera la 
«Cabanyes» 

 

02 

La Rambla Principal (llavors del Caudillo). A l´esquera en Ramon Mestres  
(fumant una cigarreta) i la seva dona i també la seva filla . A la dreta 
Antoni Ferrer Martí (Tonet) un soci antic fent d´espectador. 

 

03 

Rambla de La Pau (llavors José Antonio) davant de café les «Américas». 
Per l´esquerra entre d´altres: Isidre Llaverías(amb la barretina aixecada), 
Jaume Solà, Ferran Álvarez (barretina aixecada i ulleres),  i la seva dona i 
filla Elvira. Davant: la tercera nena filla d´en Llaverias. Sota el pal de la 
bandera la dona d´en Llaverias i al costat Ramon Lozada (pare dels socis 
Carles i Ramon Lozada Galofré). 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00190W_03 

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: 

Les anomenades a cadascuna de les fotografies. 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Carnaval 

Autoria de les imatges: 
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

MIFAMA ( artículos del hogar) 
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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 

 Carnaval  

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________
_________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 08 / 05 / 2017 

Registre general i signatura: 15 / 05 / 2017 


