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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19600500_FP00212W_13 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1960   Mes: 05   Dia: 00 

Títol del reportatge: 

Construcció d’un “cocó” al cim de la Talaia. 

Descripció de l’activitat: 

Es va començar a construir el 1959 (veure reportatge RRF19591129_FP00204W_05, amb 
el mateix títol) i s’acabà el 1960. Els dies 10 i 11 de desembre de 1960, durant un 
campament social es va inaugurar aquest treball col·lectiu que, els socis de l’AE Talaia es 
van proposar construir per tal de tenir aigua en aquest indret tan emblemàtic. Durant els 10 
primers anys es va sovintejar per fer-hi acampades. Desprès es va anar deteriorant i alguna 
persona incívica el va fer malbé... Es va reconstruir 2 o 3 vegades i finalment s’ha destruït 
del tot.... Al costat es troba la torre dels forestals.... El transcurs dels anys ha fet canviar 
motivacions, en els canvis del viure.... 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

  13 

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

01 
Primavera de 1960. Creu al cim de la Talaia. Per l’esquerra (assegut) 
Ramon Caba i Antoni Ordovàs. 

R.F. 

02 
Primavera de 1960. Cim de la Talaia. Per l’esquerra: Antoni Ordovàs, Fèlix 
Moreno, Josep Julià, Ramon Lozada. 

J.B. 

03 

La creu al cim de la Talaia. Al fons la masia de Xoriguera, el pantà de 
Foix, l’Alt Penedès i la serralada prelitoral. Sortida matinal per construir el 
“cocó”. Per l’esquerra: Ramon Falcó, Antoni Ordovàs, Ramon Caba.  
(arxiu Antoni Ordovàs). 

R.F. 

04 

Primavera de 1960. Cim de la Talaia. Creu al cim de la Talaia. Al fons 
l’ermita de Lurdes. Per l’esquerra: Ramon Caba, Antoni Ordovàs. (arxiu 
Ramon Falcó). 

J.B. 

05 
La creu del cim de la Talaia. Fèlix Moreno, un dels joves voluntaris que 
pujaven a construir el “cocó” 

J.B. 

06 
Primavera de 1960. Ermita de Lurdes des del cim de la Talaia. Fèlix 
Moreno. (arxiu Ramon Falcó). 

J.B. 

07 
Primavera de 1960. La creu al cim de la Talaia amb l’ermita de Lurdes al 
fons. Josep Candela Ollé fill gran de Josep Candela Rovira. 

J.C. 

08 
Creu al cim de la Talaia, posada el 2 de maig de 1954, quan l’AE Talaia 
encara era dins de La Unió Vilanovina “el Coro”. Primavera de 1960 

-- 

09 Estat de les obres del “cocó”, acabat la primavera de 1960  -- 

10 Josep Julià pintant la porteta del “cocó” (arxiu Josep Julià). -- 

11 Construcció del “cocó” al cim de la Talaia -- 

12 “Cocó” dalt del cim de la Talaia. A l’esquerra: Joan Garcia Moreno (paleta) J.S. 
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13 
Novembre 1960. Castanyada al “cocó” al cim de la Talaia. Per l’esquerra: 
Pere Molins, Ramon Martí, Josep Blanes (li toca el sol). 

J.S. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00212W_13 

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 

Ramon Falcó 

Josep Blanes  

Josep Candela  

Jesús Santacana.Capella (donació del seu arxiu) 

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 


