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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19621222_FP00252W_03 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1962   Mes: 12   Dia: 22 

Títol del reportatge: 

Intent de muntar un Campament Social d’Hivern sobre la neu que no reeixí a causa del vent.    

Descripció de l’activitat 

Els dies 22 i 23 s’havia de muntar un campament d’hivern a la Molina (Torrent Negre, 
darrera Costa Rasa a uns 2.000 m. alt.), però el fort vent que bufava ho impedí. Antoni 
Ordovàs, que va pujar el dia 23, va trobar els 7 o 8 companys desconcertats pel fort vent 
que bufava i van decidir passar la nit a l’alberg d”Educación y Descanso” a Super Molina. 
Ordovàs, que va pujar amb la tenda de 2 places i matalàs d’aire va decidir plantar la tenda al 
coll Ciser (1.700 m. alt.) de Super Molina. Els companys pregaren que anés amb ells a 
l’Alberg, un km. més avall, però anava decidit i, amb una certa tossuderia es va quedar 
aquí... Una nit freda a -18º C de mínima. L’endemà dia 24 a mig matí pujaren els companys i 
tots plegats feren unes esquiades i, a la tarda, es regressà a Vilanova. “Noche Buena” 
L’endemà dia 25 hi caurien a Vilanova i rodalia 30 cm. de neu. 

Assistiren en aquesta excursió d’esquí: Marcel·lí Ferrer, Antoni Penna, Josep Blanes, 
Casimir Massana, Argimir Granell, Antoni Ordovàs i altres companys. Cañabate... 

 Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

 

01 Marcel·lí Ferrer en una falsa aresta a la Molina  J.B. 

02 La tenda, plantada al Coll Ciser. A.O. 

03 Cim de Costa Rasa (La Molina 2.000m. alt.). Alberg de la Joventut.  J.B. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00252W_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: 
Esquí.  
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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 

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 


