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

1959

Mes:

09

Dia:

26

Títol del reportatge:
Assistència al I Campament de la Mediterrània a Torre de la Mora (Tarragona).
Aquest primer Campament fou organitzat pel Grup Excursionista Muntanyenc de Tarragona
el 26 i 27 de setembre de 1959. El IV Campament de la Mediterrània l’organitzà l’AE Talaia,
el 2 i 3 de juny de 1962 al camping Quo vadis de la platja de Castelldefels.
Quantitat de fotografies del reportatge:

02
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02

Per l’esquerra: Casimir Massana de costat, Antoni Penna, Argimir Granell,
(un acampador dret), Abel Andreu, (dues noies), Rosa Romeu. A la dreta
hi ha més acampadors de l’AE Talaia. Concurs «d’estirar la corda».
Davant Josep Julià, Llàtzer López, Xavier Salleras (es veu el cap), i l’últim
Salvador Malràs.
Concurs «d’estirar la corda». Davant Josep Julià, Llàtzer López, Xavier
Salleras, Salvador Malràs. Per l’esquerra, de costat Josep Blanes,
Casimir Massana (acotat), Abel Andreu, Argimir Granell (una mica acotat)
i més enllà dues persones. Al centre una noia amb banyador negre i al
costat Rosa Romeu (esposa de Josep Claveria). Més cap a la dreta la
tercera Enriqueta Castañer (esposa de Josep Julià), al costat Roser
Muela (mallot de ratlles) i darrera seu més alta Aurèlia Rion. Al costat de
Roser, Francesc Sanmiguel (camisa blanca).

JC.

JC.

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00199W_02
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:
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 Claveria

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: 20/11/2017

Registre general i signatura: 04/12/2017

Signatura:
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