AAAPlantillaResumReportatgeFotografic_Rev09

RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF09610000_FP00221W_03
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1961

Mes:

00

Dia:

00

Títol del reportatge:
Obres de rehabilitació del segon Local Social del c/. Anselm Clavé, 3 baixos.
Descripció de l’activitat
Durant 5 mesos entre l’hivern i la primavera, socis voluntaris van treballar, fent de paleta
(Joan Garcia Moreno), fusters, electricistes (Octavi Masip).
El local constava d’una sala força gran, un quarto de secretaria, un altre espai per la secció
de muntanya, un rebedor amb un foc a terra, un petit vestíbul amb portes de vidre i la
persiana metàl·lica enrotllable del carrer. Hi havia dos WC. Com que no hi havia claveguera
al carrer que encara era de terra, un dissabte a partir de les 22 hores, es va excavar una
rasa de 20 metres per connectar amb la claveguera de la propera cantonada. El company
Joan va cimentar els empalmes dels tubs de formigó i tot el tram es va tornar a cobrir de
terra (pissonada) . Deuria ser una obra sense permís. A les 6 de la matinada, quan plegava
el torn de nit de la Pirelli, s’havia acabat just la feina.
Es va inaugurar el dissabte 26 d’agost de 1961. Vingueren autoritats de la Vila i també el Sr.
Francesc Martínez Massó, llavors delegat a Catalunya de la FEM (Federación Española de
Montañismo).
Aquí s’hi va romandre 13 anys. El gener de 1975 el nou i definitiu local fou a la Casa
Coloma al carrer Comerç ,4; primer de lloguer i a partir de 1995 en propietat
Quantitat de fotografies del reportatge:

03
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

01
02
03

Segon local Social de l’AE Talaia al c/. Anselm Clavé, 3. Al fons es veu la
Rambla de la Pau (aleshores “José Antonio”).
Fent obres al local social del c/. Anselm Clavé, 3.
A primer terme l’”altillo” o “Palco” Al fons a la dreta Tomas Muela Martínez
(amb granota), president de l’AE Talaia 1959-1963.

-RF.
--

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00221W_03
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:
Signatura:
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Local Obres Manteniment

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: 03/09/2018

Registre general i signatura: 17/09/2018

Signatura:
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