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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19621207_FP00250W_11 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1962   Mes: 12   Dia: 07 

Títol del reportatge: 

Travessada amb esquís Núria – La Molina 

Descripció de l’activitat 

Divendres 7 (nit). Pernoctar a Núria, en el Refugi Ntra. Sra. Del Roser. Segons el tiquet-
rebut hi diu: “Al cuidado de la Comisión de Refugios de la Delegación Catalana de la F.E.M. 
(Federación Española de Montañismo) Vale para utilitzar el Refugio. 8 camas a 10 ptas. = 
80 ptas” No hi ha porta i la neu penetra a l’interior. La “cama” és un parell de prestatges amb 
palla. Aquest petit edifici és al costat de l’Ermita de Sant Gil. 

El grup ‘excursionistes esquiadors el forma: Raimond Oller, Isidre Marín, Marcel·lí Ferrer, 
Casimir Massana, Antoni Penna, Argimir Granell, Josep Banes, Antoni Ordovàs (Vocal).  

Se surt del Refugi a les 8 del matí, no fa fred i es presenta un dia esplèndid. En aquesta 
travessa tots els components porten “barretina”. 

A quarts d’onze s’assoleix el cim del Puigmal (2.910 mts. alt). 

En aquest cim es va coincidir amb unes maniobres de l’exèrcit de l’aire francès. Un dels dos 
copilots va baixar a terra i mútuament ens vam convidar amb una cigarreta. L’helicòpter no 
va parar mai l’hèlix.    

En els pendents més redreçats del Puigmal es van fer servir els grampons i, en llocs on hi 
havia plaques de gel, neu glaçada, pur vidre i que a voltes sortien esquistos tallants com a 
ganivets. 

Desprès en una aturada al Puig de Dòrria, es va fer una cantada, una estrofa de “Cançó 
d’Amor i de Guerra” Pirineu tes blanques comes parlen a l’eternitat.... 

Aquí ens calcàrem definitivament les fustes per la llarga esquiada vers el Pla de Salines.  

L’any anterior, per les mateixes dates es va fer aquesta mateixa travessada. Hi participen 
Isidre Marín, Raimond Ollé, Casimir Massana, Antoni Penna i Antoni Ordovàs (vocal). Un 
llarg pont de tres dies... Es guanya el cim del Puigmal amb retard, A voltes sempre hi ha 
algú del grup que du el ritme més lent, el gel,... En el Pas dels Lladres es va comprovar que 
se’ns faria nit abans de la collada de Tosses. Llavors, al pas dels Lladres es va decidir 
descendir per la capçalera de la vall d’Er, allà on comença el bosc de pins i, a uns 2.200 m. 
alt. Vam fer bivac, ben arraulits els 5 companys sobre uns branquillons de pinassa. 
L’endemà, retornar a la gran carena i, al migdia, s’arribà a la Molina. Enguany, acabada la 
“mili”, en Blanes i en Granell s’incorporen per efectuar aquesta travessada... Marcel·lí Ferrer 
s’hi afegeix com un novell esquiador i, que aviat seria un excel·lent esquiador i promotor, en 
gran manera de l’esquí de l’AE Talaia.   

D’ací estant, amb escassa neu s’atansà  la collada de Tosses (1.800 m. alt.) i tot seguit el 
coll Sisè a Super Molina. Nit en un refugi d’uns companys de Barcelona..  
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Dia 9. Una esquiada per Super Molina, Pista llarga i a la tarda retorn a Vilanova i la Geltrú. 
Aquell jorn fou un dia perfecte per la climatologia, el paisatge i en primer grau per la 
companyonia compartida.  

Fins l’any 2019, des de l’AT Talaia no s’ha tornat a repetir la “travessada”. 

La Creu de Maians guarda un emotiu record en la persona de Jordi Prats que durant la 
cursa Núria – La Molina del mes de febrer del 1956, en aquest lloc va sobtadament morir. 
En Jordi era membre del Club Montañés Barcelonés (organitzador d’aquesta cursa). L’any 
1949, Jordi Prats va ser un dels companys que descendí en una exploració total a l’avenc de 
la Ferla.  

Quantitat de fotografies del reportatge: 

 

11 

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

 

01 
Dia 8. Antoni Ordovàs ascendint el Puigmal, amb grampons que no tothom 
en duia.  

J.B. 

02 
Dia 8. Marcel·lí Ferrer en la seva primera experiència a la neu, tot pujant 
per la Coma de l’Embut, vers el Puigmal 

J.B. 

03 Dia 8. Josep Blanes ascendint al Puigmal. J.B. 

04 

Dia 8. Cim del Puigmal (2.910 m.). A darrera per l’esquerra: Antoni Penna, 
Marcel·lí Ferrer, Argimir Granell. A davant, esquerra: Antoni Ordovàs, Isidre 
Marin, Raimond Ollé, Casimir Massana.  

J.B. 

05 

Dia 8. Cim del Puigmal. Amb l’helicòpter de l’Exèrcit Francès. A davant la 
cabina transparent i al terra els dos patins per tocar terra. Per l’esquerra: 
Antoni Penna, Josep Blanes, Marcel·lí Ferrer i Antoni Ordovàs.    

J.B. 

06 

Dia 8. Pujant cap al Tossal del Pas dels lladres (al fons el Puigmal). Per 
l’esquerra: Isidre Marín, Raimond Ollé, Antoni Penna, Marcel·lí Ferrer, 
Antoni Ordovàs, Casimir Massana,  

J.B. 

07 
Dia 8. Tossal del Pas dels Lladres (2.262 m. alt.) Per l’esquerra: Antoni 
Penna, Antoni Ordovàs, Marcel·lí Ferer.  

J.B. 

08 

Dia 8. Aturada a prop del Puig de Dòrria (2.548 m. alt.). Per l’esquerra: 
Casimir Massana, Argimir Granell, Antoni Penna, Marcel·lí Ferrer, Josep 
Blanes, Raimond Ollé, Isidre Marín.   

A.O. 

09 

Dia 8. Aturada a prop del Puig de Dòrria. (2.548 m. alt.). Per l’esquerra: 
Argimir Granell, Casimir Massana, Marcel·lí Ferrer, Raimond Ollé, Antoni 
Penna, Antoni Ordovàs (acotat, gairebé arran d’un molló fronterer, un amarg 
record del “tractat dels Pirineus” 1659). Isidre Marin.    

J.B. 

10 

Dia 8. Prop del Puig de Dòrria. Per l’esquerra: Josep Blanes, Casimir 
Massana, Argimir Granell, Marcel·lí Ferrer, Raimond Ollé, Antoni Penna, 
Isidre Marín.   

A.O. 

11 

Dia 8. Coll de la Creu de Maians (2.100 m. alt.) Per l’esquerra: Casimir 
Massana, Argimir granell, Josep Blanes, Marcel·lí Ferrer, Antoni Penna, 
Isidre Marín. Raimond Ollé és a prop.  

A.O. 
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Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00250W_11 

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: 
Esquí  

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  

Antoni Ordovàs. 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

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

Registre general i signatura: 18 / 02 / 2019 


