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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19630731_FP006W_12 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1963   Mes: 07   Dia: 31 

Títol del reportatge: 

Excursió als Alps i centre Europa, ascensió al Mont Blanc 4.808 m. 

Descripció de l’activitat 

Excursió als Alps i centre Europa, ascensió al Mont Blanc, els dies del 31 de juliol al 18 
d’Agost de 1963, els companys Marcel-lí Ferrer, Josep Blanes i Jesús Baya 

En primer lloc es va anar a Chamonix per acampar al camping Biollay,  des d’ací iniciaren 
pels mitjans habituals (tren, cremallera) fins al Nid d’Aigle 2.372 m on comença propiament 
l’ascensió a peu, passant pel refugi de la Tête Rousse 3.187 m fins al refugi de Goûter 3.863 
m on dormiren; l’endemà  a la matinada comencen a pujar arribant al refugi Valot 4.362 m, 
on finalment segueixen fins el cim del Mont Blanc 4.808 m. La baixada del cim es va 
retornar per la mateixa senda. 

A la mateixa excursió es va anar a Zermatt per assolir el Cervino o Matterhorn 4.478 m, no 
es va poder pujar pel mal temps.  

Quantitat de fotografies del reportatge: 

12 

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

01 Càmping Biollay, al fons el Mont Blanc  

02 
Prop de Chamonix, hi ha una pared escola per entrenar per fer escalades, 
es diu Les Gaillands.  

 

03 
Glacera de La Mer de Glace, des de Montenvers, al fons les Grands 
Jorasses, mig tapades pels núvols 

 

04 Refugi de Goûter a 3863 m  

05 Cresta cimera del Mont Blanc  

06 

Cim del Mont Blanc 4808 m, per l’esquerra Marcel-lí Ferrer, Jesús Baya i 
Josep Blanes, era la segona vegada que uns vilanovins socis de la Talaia 
feien el cim.Al fons Les Grands Jorasses 

 

07 

Cim del Mont Blanc 4808 m, per l’esquerra Marcel-lí Ferrer, Jesús Baya i 
Josep Blanes, era la segona vegada que uns vilanovins socis de la Talaia 
feien el cim. Al fons Les Grands Jorasses. 
 

 

08 

El mont Cervino 4478 m des del refugi de Hörnli, el mal temps privà de 
pujar el cim, Marcel-lí Ferrer a la dreta de la foto, el 1965 juntament amb 
Xavier Salleras varen poder fer aquest cim. 

 

09 
El mont Cervino i el refugi “cabana” de Hörnli sota l’aresta del mateix nom 
i la vessant Furggen 

 

10 Cabanes a prop del poblet de Zermatt   

11 La glacera de La Mer de Glaç, per l’esqerra Carme Guindal i Aurèlia Rión  

12 La glacera de La Mer de Glaç, Aurèlia Rión.  
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Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00265W_12 

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: 
Els components de l’excursió Marcel·lí Ferrer, Josep Blanes i Jesús Baya, Carme Guindal i 
Aurèlia Rión. 

TAG de la secció, grup o activitat: 
Muntanya 

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: 25 / 01 / 2021 

Registre general i signatura: 1 / 02 / 2021 


