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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19591129_FP00204W_05
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1959

Mes:

11

Dia:

29

Títol del reportatge:
Construcció d’un cocó dalt del Cim de la Talaia.
Descripció de l’activitat
Al Cim de la Talaia hi havia la tendència a fer acampades, però hi havia el problema de la
manca d’aigua. Per això el 1959 es va decidir construir un petit cocó per arreplegar l’aigua
de la pluja i així abastir els acampadors. Durant un any tot fent sortides matinals i amb la
col·laboració i constància d’una colla de socis, s’acabà de construir. I quan plovia recollia
aigua que, ben cuidada es mantenia neta. Però passats uns anys algun desaprensiu
començà a malmetre el rústic recipient fins que restà destruït.
El receptacle estava situat en la part obaga, prop de la carena i s’aprofità un sòl rocós que,
en part ja estava buidat.
Quantitat de fotografies del reportatge:

05
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

02
03
04

05

Grup de socis de l’AE Talaia pujant un remolc amb material de
construcció: ciment, totxanes, etc. per construir el cocó dalt del Cim. La
colla ja gairebé són al peu del mateix cim. Material que llavors es va pujar
en motxilles.
Grup de socis carregats amb motxilles de material de construcció per
bastir el cocó dalt del Cim de la Talaia
Cim de la Talaia, construint el cocó. Per l’esquerra Josep Blanes
(d’esquena), Antoni Ordovàs, Josep Julià (dins del cocó, Ramon Caba, a
la dreta.
Construint el cocó dalt del Cim de la Talaia. Per l’esquerra: una persona
(borrosa) Félix Moreno a dins el cocó, Ramon Falcó i Josep Julià.
Construcció d’un cocó dalt del Cim de la Talaia. Per l’esquerra: Ramon
Caba, Josep Blanes, Joan Garcia Moreno (un paleta d’ofici, soci que,
prestà més d’una vegada la seva aportació voluntària), Josep Blanes,
Antoni Ordovàs, Josep Julià (a dins del cocó).
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Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00204W_05
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:
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 Falcó

Josep Blanes (Arxiu Falcó).

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: 04/11/2017
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