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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19600618_FP00211W_10
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1960

Mes:

06

Dia:

18

Títol del reportatge:
Campament social de Primavera de l’AE Talaia (Font de Sant Joan - Viladellops).
Descripció de l’activitat
Partecipen en el Campament, 26 tendes i 75 acampadors/es.
Quantitat de fotografies del reportatge:

10
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01

Campament Social de Primavera. Les 26 tendes.

RF

02

Una altra vista de les tendes.

RF

03

Jocs de Camp. Hel·leni Marquès, Argimir Granell, Xavier Salleras.

RF

04

Jocs de Camp. Al fons a l’esquerra: Francesc Soler ordenant la prova.

RF

05

Jocs de Camp

RF

06

Jocs de Camp

RF

07

Jocs de Camp. Hel·leni Marquès i Argimir Granell.

RF

08

Jocs de Camp. Teresa Giró.

RF

09

Jocs de Camp. Concurs de rams de flors boscanes.
A primer terme, Martí Torrens i la seva dona Na Rosa Pelegrí que fan
estada a Viladellops Els acampadors li van fer una visita i l’artista, en
senyal d’apreci, va donar a l’entitat excursionista un quadre: la pintura
d’un búcar amb unes flors amb la dedicatòria “Als amics de la Talaia”.
Durant el trasllat del local del c/. Anselm Clavé, 3 (1975 – 1976) al local
del carrer Comerç, 4 , aquest preuat obsequi es va perdre...

RF

10

RF

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00211W_10
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

Signatura:
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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
Ramon 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: 04/12/2017

Signatura:
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