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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19620401_FP00322W_03 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1962   Mes: 04   Dia: 01 

Títol del reportatge: 

Excursió Inter social amb membres del C.E. de Catalunya, per les comarques del Garraf i Alt 
Penedès.   

Descripció de l’activitat 

Aquesta excursió va ser una invitació de la Secció de Muntanya de l’AE Talaia. 

En el tren de Barcelona hi venien 20 socis/es del C.E. de Catalunya. A Vilanova hi pujaren 
30 o 31 socis de l’AE Talaia (total 51). Tota la colla va baixar a Cubelles i llavors es va 
començar la caminada per la carena de Puigdetiula – Trencarroques - Font d’Horta - Pantà 
de Foix - Coma Pineda - Can Balaguer - Casa Alta - Coll de cal Deus - Fondo del Ramonet -
Mas de l’Artís - Vilanova i la Geltrú. 

En aquesta excursió hi venia el fill de Modest Montlleó Espasa (aleshores bibliotecari del 
C.E. de Catalunya i a través del qual s’organitzà la excursió. També ens va proporcionar un 
recull de fotos de gran format per exposar-les en el local del c/. Anselm Clavé, 3 (sobre els 
paisatges del Montsant).    

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

 

01 El grup a Coma Pineda. J.S. 

02 

Fondo de Coma Pineda. Per l’esquerra: (banda vermella) Isabel Toledano,  
Ma. Rosa Carbonell (ulleres)....Montserrat Serra (muller de Josep A. Rión, 
membre de la junta Talaia), Carme Guindal, Teresa Budesca.  A 
davant: ....Ma. Llum  Albà.     

J.S. 

03 
Fondo de Coma Pineda. Al centre Rafael Toledano, a la seva dreta el seu 
fill Joan i a la seva esquerra la seva filla Isabel.   

J.S. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00322W_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: 
Muntanya  
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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 

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: 03/09/2018 

Registre general i signatura: 17/09/2018 

 


