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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19610513_FP00222W_13
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1961

Mes:

05

Dia:

13

Títol del reportatge:
IX Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola
Descripció de l’activitat
IX Aplec a Sant Miquel d’Olèrdola, els dies 13 i 14 de maig de 1961, es van plantar 29
tendes amb 100 acampadors, al mig de les tendes es va plantar la bandera de la Comparsa
inaugurada l’any 1958, es va acampar a redós de la muralla Ibero-romana, Segles I-II A.C.
El lloc era l’anomenada “la vella pallissa”, al cap de 10 anys aquest sector es convertiria en
un pàrquing per a cotxes i autobusos.
Era l’últim aplec desprès de 9 anys seguits des de 1953... els primers passos de la jove A.E.
Talaia...Els anys següents es farien a Lourdes, mes de 30, llavors anomenat Campament
de Tardor.. Al mig dia del 14 hi hagué audició i ballada de sardanes, en acabar el dia es va
fer el “Cant dels Adeus”.
Quantitat de fotografies del reportatge:
13
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):

03

Campament amb les 29 tendes a redós de la muralla
La bandera de la Comparsa inaugurada l’any 1958 onejava en el centre
del campament
Les tendes al costat de la vella pallissa.

04

Les tendes al costat de la vella pallissa.

05

Vista de castell vers la part de Moja

06

12

Octavi Masip a la tenda d’informació
Rafael Toledano i Josep Montané (cobrador de rebuts a domicili dels socis
de l’A.E. Talaia) al fons la font de l’Ametlló
Grup de campistes amb la pallissa al fons
Grup cantant “Mireu allà dalt en els estels que hi ha...” per l’esquerra
Llàtzer López, Rosalia, Abel Andreu, Roser Muela i Xavier Salleras.
Grup cantant “ Es l’hora dels Adeus....” per l’esquerra Llàtzer López,
Rosalia, Abel Andreu, Roser Muela, Xavier Salleras, Sra Mercé i Josep
Julià.
Altre part del grup, per l’esquerra: Albert Mañé, Pepita Montané, Salvador
Malràs, Dolors Montané, Tomàs, Mercè (esposa d’Octavi Masip), i Joan
Audició i ballada de sardanes al migdia

13

Fent el comiat amb el cant dels adeus, segurament sense saber-ho va
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Signatura:

FP00222W

1 de 2

AAAPlantillaResumReportatgeFotografic_Rev09

ésser el darrer Aplec que se celebrava en aquest indret. L’Any següent
es faria a Lourdes.
Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00222W_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:
Les que hi figuren detallades a cada fotografia.
TAG de la secció, grup o activitat:
Cultura

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: 02 / 09 /2018

Registre general i signatura: 17 / 09 / 2018

Signatura:

FP00222W
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