
A.E. Talaia RRF19590627_FP00193W_03 

 Signatura: XX00193W 1 de 2 

RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1959   Mes: 06   Dia: 27 

Títol del reportatge: 

Col-locació del Primer Llibre de Registre al Pic de l´Infern 2861 m. (Secció de Muntanya de  
l´A.E. Talaia) 

Descripció: 

Els dies 27, 28 i 29 de Juny es va col·locar el Primer Llibre de Registre al Pic de l´Infern 
2861 m. 

El dissabte 27 es feu nit a Núria. El dia 28 pujant per la coma de Noucreus per anar al Pic 
de l´Infern. Fou el primer Llibre de Registre que la Secció de Muntanya de l´A.E. Talaia col-
locà en aquest cim. Durant uns anys es mantenir aquesta tradició i cada dos o tres 
temporades, quan era ple es retirava i s´en posava un de nou. A la biblioteca de l´Agrupació 
es conserven uns quants dels anys 60 i 70 i 80 del segle XX. El Llibre anava guardat dins un 
estoig de zenc i tapat per alguna llosa o pedres del cim. Tot i així la caixeta mostrava una 
serie de forats produïts per les tempestes elèctriques freqüents en aquella altitud. 

Desprès de col·locar el Llibre es descendí per l´alta Coma del Freser, Tirapits, coll de la 
Marrana, rfugi d´Ull de Ter on es pernoctar en la part lliure . 

l´Any 1954 es va començar a construir aquest Refugi del Centre Excursionista de Catalunya 
i en aquesta excursió que feiem a l´endemà dia 29 s´inaugurava oficialment. Tot baixant cap 
a Setcases veierem com pujaven veterans excursionistes dalt d´uns muls per participar a 
l´acte. Nosaltres aguerem de marxar abans supeditats pels horaris del retorn. 

l´Any 1909 es va inaugurar el vell Refugi a mes de 2300 m alt. El primer de la Península i 50  
anys mes tard s´inaugurava aquest nou a una cota mes avall d´altitud, al llindar del bosc . El 
vell aleshores ja era força enrunat.   

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

01 

Pujant per la coma de Noucreus, per l´esquerra: Aurelia Rión, Josep 
Claveria, Abel Andreu, Josep A. Rión, Viqui Florenciano, Llàtzer López, 
Rosa Romeu, Franc Bernad, Francesc Soler, Xavier Salleras, Antoni 
Ferrer (Tonet), (Antoni Ordovás no hi surt) 

 

02 

Descendint del Pic de l´Infern 2861 m., per l´esquerra: Viqui Florenciano, 
Xavier Salleras, Antoni Ordovás (anorak blanc), i els altres companys que 
costa de reconèixer... A primer terme Llàtzer López 

 

03 

Nou Xalet Refugi d´Ull de Ter, per l´esquerra: Llàtzer López, Antoni 
Ordovás, Antoni Ferrer (Tonet), Rosa Romeu, Viqui Florenciano, Aurelia 
Rión i  Xavier Salleras. 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00193W_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.  
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Grup de persones: 

Les que s´indiquen a les fotografies. 

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 

Josep Blanes 

Arxiu Antoni Ordovás 

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: 08 / 05 / 2017 

Registre general i signatura: 15 / 05 / 2017 


