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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19620916_FP00245W_03 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1962   Mes: 09   Dia: 16 

Títol del reportatge: 

1a. ascensió Talaienca al Cavall Bernat  

Descripció de l’activitat 

Josep Blanes va ser el primer vilanoví, talaienc, que va escalar el “Cavall Bernat”, juntament 
amb els companys Fèlix Burgada i en Delmàs (ambdós del Foment Excursionista de 
Barcelona (FEB).  

Al cim del Cavall Bernat s’hi trobava una imatge de la Moreneta d’alumini, fosa amb estris 
excursionistes diversos com plats, tasses, olles, etc. recollits per tot Catalunya.  

La imatge que algun brètol va llançar, havia estat col·locada al cim del Cavall Bernat el 21 
d’octubre de 1956, tot actuant una elit d’escaladors de Catalunya i amb una multitud 
d’excursionistes al peu del monòlit. L’AE Talaia hi va fer un autocar per tal d’acompanyar 
l’acte. La revista “Cordada” de l’època hi fa un extens reportatge. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

 

01 
Flanquejant cap a sota de la “berruga” el Fèlix Burgada del FEB, assegurat 
pel Pitu Blanes. 

J.B. 

02 
El Fèlix Burgada (FEB) assegurant el seu company Delmàs des de dalt de 
la “berruga”. Al fons Paret de Diables i Sant Jeroni (aeri) 

J.B. 

03 Cim del Cavall Bernat (Montserrat) i Imatge de la Moreneta fosa en alumini.  J.B. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00245W_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: 
GEAM  

Autoria de les imatges: 

L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar. 

Nom i cognoms de l’autor o autors 

Josep Blanes. 
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. 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

A emplenar per la Comissió de l’Arxiu Biblioteca 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 04 / 02 / 2019 

Registre general i signatura: 18 / 02 / 2019 


