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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19591115_FP00202W_04 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1959   Mes: 11   Dia: 15 

Títol del reportatge: 

Cloenda del 4rt. Curset Social de Muntanyisme.  

Descripció de l’activitat 

La cloenda es feu al local social de l’AE Talaia de Carrer Sant Pau, 27. Baixos. En aquest 
estatge, l’Agrupació hi va fer estada des del 22 de gener de 1956 al setembre de 1961. 

El curset elemental tractava de l’escalada, l’espeleologia, l’orientació. Xerrades a càrrec 
d’uns socis una “mica més veterans”. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

 

04 

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

 

01 

Al fons, la porta vidriera d’entrada. A l’esquerra es pot veure una part de la 
fornícula amb uns esquís creuats (de 2,20 m.), comprats al febrer de 1951 
a Casa Sibecas, Aribau 35 de Barcelona En dita fornícula hi havia també 
una imatge de Sant Bernat del Menthon (patró dels excursionistes i dels 
alpinistes). Per l’esquerra: Papi, a darrera Raimond Ollé, Antoni Penna, 
Ernest Guillamon (a darrera Pepita Montané. A la dreta dempeus 
Francesc Sanmiguel. D’esquena donant la xerrada: Antoni Ordovàs 
(llavors president de la Secció de Muntanya).  

T.M. 

02 
Per l’esquerra donant la xerrada: Antoni Ferrer (Tonet), Antoni Ordovàs, 
Hel·leni Marquès.  

T.M. 

03 

Refrigeri Social. Al fons a la dreta: Maria Carme Almedrol (esposa del 
president Tomàs Muela). A l’esquerra de cara a la càmera: Isidre Marín. Al 
centre, de costat, Antoni Ferrer Martí (Tonet). 

T.M. 

04 

Com a final del Curset es va servir un refrigeri. Dret: Antoni Ferrer (Tonet), 
a darrera Dolors Montané. A la dreta, al fons: Joan Rius i Antoni Ordovàs. 
A la dreta a baix a primer terme, Francesc Soler. 

T.M. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00202W_04 

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

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Tomàs Muela. 

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 


