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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19630203_FP00255W_05 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1963   Mes: 02   Dia: 03 

Títol del reportatge: 

Segona i penúltima sortida per preparar la V Marxa Social d’Orientació i Regularitat per 
Descripció. 

Descripció de l’activitat 

La nit abans havia nevat, i avui dia de la marxa plovia. El recorregut de la marxa seria: 
Castellet, Torrelletes, La Senabra, Font de San Llorenç, Pouet de la Vall, Puig de l’Àliga, 
Sant Miquel d’Olèrdola, Canyelles.  

La marxa s’iniciava, en un magatzem a tocar la carretera on hi havia la fonda de Can 
Barretet. Antoni Penna duia la roda conta voltes, en Josep Blanes prenia l’horari i Antoni 
Ordovàs escrivia la descripció. Feia un dia molt fred. 

En el cim del Puig de l’Àliga en Josep Blanes va fer un gràfic d’una volta d’horitzó per tal que 
el dia de la Marxa, els marxadors poguessin identificar cims. Fet que en tal dia una espessa 
boira no deixà veure cap panoràmica.  

El desplaçament fins a Castellet, en no haver-hi cotxes disponibles, era el següent: Tren 
Vilanova – Sant Vicenç, transbord i tren fins a l’Arboç i des d’ací fins a Castellet a peu. En 
arribar a Canyelles, si el cotxe de línia ja havia passat, llavors s’havia de continuar a peu fins 
a Vilanova. 

El total recorregut va ser de 18.215 metres. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

05 

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

 

01 D’esquerra a dreta: Antoni Penna i Antoni Ordovàs.  J.B. 

02 Part superior de Castellet. Per l’esquerra: Antoni Penna i Antoni Ordovàs. J.B. 

03 
Arribant a Torrelletes. (Control A). A l’esquerra Antoni Penna amb la roda, 
La nevada de la nit anterior era ben patent.  

J.B. 

04 
Capella romànica de Santa Maria de la Senabra. (Control). L’estanyet 
estava congelat 

J.B. 

05 Per l’esquerra recolzat a la fita Antoni Penna, Antoni Ordovàs J.B. 
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Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00255W_05 

 

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: 
Marxes  

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  

. 

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 


