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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19620317_FP00236W_02
Data en què es varen realitzar les fotografies:
Any:

1962

Mes:

03

Dia:

18

Títol del reportatge:
Participació en el IV Rally d’Esquí, organitzat pel C.E.C. a la Vall de Núria
Descripció de l’activitat
l’Equip presentat per l’AE Talaia el formava Casimir Massana, Argimir Granell i Antoni
Ordovàs que quedaren classificats en 5è lloc.
Dia 17: Fem nit a Núria
Dia 18: Primera etapa, ascensió al coll i pic de Finestrelles, (des d’aquest coll el recoregut
seguí per la Catalunya Nord), La Torre d’Eina, un cim espectacular es feren servir
crampons…, baixada cap a l’Estanyet, remuntar coll d’en Bernat, Noufonts, i per la coma
de Mulleres (boira) fins al santuari de Núria (unes 8 hores)
Dia 19: Segona etapa, ascensió al Puigmal 2909 m alt., (cada equip s’haurà d’assignar
l’horari de l’ascensió) el descens des del cim era cronometrat fins el Santuari de Núria.
Nota: Aquells dies l’Argimir Granell feia la “mili” a Lleida i l’Antoni Ordovàs llavors President
de la Secció de Muntanya va demanar una sol·licitud a l’excel·lentíssim el sr General
d’aquella guarnició per que a l’Argimir li concedissin dues setmanes de permis…
Quantitat de fotografies del reportatge:
02
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
01
02

Coll de Finestrelles, per l’esquerra Argimir Granell, Antoni Ordovàs i
Casimir Massana, Al fons a la dreta el cim de la Torre d’Eina 2832 m. alt.
Cim del Puigmal abans d’iniciar el descens cronometrat. Retall de la
publicació en el Diari de Vilanova 31 – Març – 1962. Per l’equerra Antoni
Ordovàs, Casimir Massana i Argimir Granell.

E. C.
E. C.

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00236W_02
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 esmentades a les fotografies
TAG de la secció, grup o activitat:
Esquí

Signatura:

FP00236W
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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
Eduard Cardona del C.E.C.

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:

FP00236W
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