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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19630316_FP00257W_07 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

 

Any: 1963   Mes: 03   Dia: 16 

Títol del reportatge: 

Participació en el V Rally d’Esquí del C.E. de Catalunya. Pallars Jussà i Sobirà.  

Descripció de l’activitat 

El Rally se celebrà els dies 16, 17, 18 i 19 de març de 1963 amb el següent calendari: 

Dia 16 dissabte: Tarda-nit de viatge amb autocar des de Barcelona fins a Cabdella on 
s’arriba de matinada.  

Dia 17 diumenge: Jornada neutralitzada en l’ascensió a Estany Gento. Pernoctació en el 
Xalet de FECSA. 

Dia 18 dilluns: Estany Gento, estany de Colomina (2.412 m. alt.), estany de Mar, estany de 
Saburó, cim del Peguera (2.923 m. alt.), tornar a descendir i tornar a creuar l’estany de 
Saburó i remuntar cap al coll homònim, estany Tort de Peguera, i nit al refugi Josep M. 
Blanc.   

Nota: L’ascens al cim del Peguera era opcional i tenia un valor de 100 punts. L’equip de l’AE 
Talaia hi va pujar.  

Dia 19 dimarts. Estany Negre, pic de Muntanyó, pic de Picardes, Vall dels Estanyets, Espot. 

Arribats a la meta a Espot se celebra un dinar col·lectiu en un hotel d’Espot, amb els 
d’organitzadors i participants. També hi venia la Sra Mª Antónia Simó de Jolís, Repartiment 
de trofeus individuals i un altre per l’AE Talaia.  

Retorn a Barcelona en autocar. Arribats a Barcelona, havent sortit ja l’últim tren, taxi fins a 
Vilanova i la Geltrú.   

L’AE Talaia hi participà amb l’equip format per Argimir Granell, Marcel·lí Ferrer i Antoni 
Ordovàs. Classificats en tercer lloc. El total d’equips participants va ser de 8, de diferents 
entitats.          

Quantitat de fotografies del reportatge: 

07 

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

 

01 Dia 18: Paisatge des de l’Estany de Colomina.   A.R. 

02 

Dia 18: Estany de Saburó completament gelat, que permetia lliscar amb els 
esquís. L’equip de l’AE Talaia format per Argimir Granell, Marcel·lí Ferrer i 
Antoni Ordovàs. 

A.R. 

03 

Dia 18: A baix a l’esquerra (molt petit) un equip davallant cap al refugi J.M. 
Blanc, a l’estany Tort de Peguera. El cim del centre correspon al Peguera 
(2.923 m. alt.) (opcional, valor 100 punts).    

A.R. 

04 

Dia 19: Coll i pic de Muntanyó (2.708 m. alt.) Per l’esquerra:  Marcel·lí 
Ferrer, Antoni Ordovàs, (Argimir Granell anava davant), ascendint el pic del 
Muntanyó.   

A.R. 
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05 

Dia 19: Cresta de l’Avió des del cim del Muntanyó. (En aquesta, l’últim dia 
de l’any 1946, un allau s’endugué el que fora gran escalador, esquiador, 
pedagog del C.E. Ernest Mallafré –el refugi de Sant Maurici du el seu nom).  

A.R. 
 

06 

Dia 19: Cim del Picardes (2.801 m. alt). Per l’esquerra:  Antoni Ordovàs, 
Marcel·lí Ferrer, Argimir Granell prenent un refrigeri abans d’iniciar el 
descens per la vall dels Estanyets (actualment Super Espot) i Espot. 

A.R. 

07 
Dia 19: Meta d’arribada a Espot. Per l’esquerra: Marcel·lí, Antoni Ordovàs, 
Argimir Granell.  

C.E.C. 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00257W_07 

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 

Andreu Romeu (amic de la Garriga), participava en un equip del C.E.C. 

C.E.C. Arxiu de Marcel·lí Ferrer. 

 

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 


