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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19630804_FP00267W_26 
Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1963   Mes: 08   Dia: 04 

Títol del reportatge: 

Assistència al XXII è Campament Internacional d’Alta Muntanya a Góritz (Mont Perdut), 
Inauguració refugi “Delgado Úbeda” 

Descripció de l’activitat 

Els dies del 4 al 14 d’Agost de 1963, es va asistir al Campament Internacional d’Alta 
Muntanya a Góritz (Mont Perdut), coincidint amb la Inauguració del nou refugi “Julian 
Delgado Úbeda”.  Entre d’altres personalitats hi era present Felix Méndez President de la 
F.E.M. El 1962 va ser el cap de “l’Expedició als Andes del Perú”. El vell refugi (d’entranyable 
record) situat uns metres mes avall quedà com aixopluc per als membres de la Guardia 
Civil,que en aquells temps guardaven la frontera. 

La participació alpinística del país veí França, CAF (Club Alpí Francés), fou aclaparant, 
destacant les maniobres que realitzaren amb helicòpters e inclús avions des d’on saltaven 
paracaidistes.  

Durant els dies de l’acampada, es feren diverses excursions, l’Antoni Ordovàs hi anava com 
a representant de l’A E Talaia. També hi assistí Josep Torelló que hi va romandre 3 o 4 dies 

Aquells dies s’havia habilitat un senderó de ferradura, continuador de la Faixa de Pelai i que 
de fet va suplir les problemàtiques Clavilles de Soaso. 

Acampats en el càmping de la Praderia d’Ordesa, un dels primers dies es pujà pel Circ i 
Clavilles de Cotatuero fins guanyar la part superior (2000 m), impressionant balconada, una 
sensació de vuit, l’aigua pulveritzada fermant l’arc de sant Martí, una meravella de paisatge. 

Fent camí es visità l’entrada de la Gruta Glaçada de Casteret, amb un terra gelat i 
impressionants i gèlides columnes. 

Des dels prats de Cotatuero, Seguint pels Plans de Millaris, coll del Descargador es pujà la 
Bretxa de Roland, a l’altre vessant es pot veure el Pirineu francès, l’imponent circ de 
Gavarniè, la seva cascada la mes llarga d’Europa. A sota la glacera es troba el refugi de 
Serradets del C.A.F. 

Entre les activitats que es feren des del campament, hi havia exercicis de socorrisme, de 
rescat..., tot un mostrari de superioritat tècnica i econòmica posada a disposició del C.A.F. 
tot el contrari del país amfitrió.  

Quantitat de fotografies del reportatge: 

26 

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

01 
Fnt camí vers el refugi de Góritz, tot superant el Circ de Soaso, amb la 
cascada Cola De Caballo a l’esquerra. 

 

02 

Campament a tocar del Refugi  de Goritz que es va inaugurar aquells 
dies, la tenda mes pròxima correspon a Antoni Ordovàs, al fons la vall 
d’Ordesa i a l’horitzó la Sierra Custódia. 

 

03 Inauguració del nou Refugi de Góritz  

04 
Per l’esquerra: Josep Torelló i Antoni Ordovàs, era el 3er cop a partir de 
1955 que pujava a Cotatuero 

 

05 
Entrada a la Grua Glaçada de Casteret a 2764 m. (la mes alta el mon) Al 
fons la Falsa Bretxa. 
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06 
Bretxa de Roland al fons l’imponent circ de Gavarnie amb la seva 
cascada, la mes llarga d’Europa 

 

07 
Des de la Bretxa de Roland, elicópters francesos fent exercicis de 
salvament 

 

08 Un helicòpter al planell de Millaris 2420 m. sota les Torres de Marboré  

09 
Planell de Millaris, Antoni Ordovàs observant les maniobres de salvament 
a càrrec de helicòpters  

 

10 

Planell de Millaris, a més de la presència d’ helicòpters també van 
participar 2 ó 3 avions volant en cercle deixant caure embalums amb 
paracaigudes i paracaigudistes amb molta precisió, eren procedents de la 
base de Tarbes. 

 

11 

Planell e Millaris (2420 m.) sota les Torres de Marboré, aquest enlairat 
planell voltat de precipicis, les forces aèries franceses i van col·laborar en 
les activitats i simulacres de salvament. Aquells dies hi va haver un 
accident greu i el lesionat fou dut a un hospital d’Osca. 

 

12 
Planell e Millaris (2420 m.) sota les Torres de Marboré,,un dels helicòpters  
les forces aèries franceses de protecció civil efectuant unes maniobres. 

 

13 Un paracaigudista descendint sobre el planell de Millaris  

14 
A l’esquerra la Torre de Góriz, i a sobre el cim de Ramond, un dels 3 cims 
de les Tres Sororres. 

 

15 
El cim del Cilindre de Marboré i el coll del Cilindre, tot ascendint el Mont 
Perdut, a sota mateix hi ha l’estanyet gelat. 

 

16 

El Mont Perdut amb el darrer tram que condueix al cim per la via normal, 
Aquest cim, el Cilindre de Marboré i el Soum de Ramond, integren el 
“Massís de les Tres Sorores”. 

 

17 

Cim del Mont Perdut (3353 m.) Participants del Campament Internacional 
assoleixen el cim del Mont Perdut i també d’altres muntanyencs de 
diferents llocs d’origen..... 

 

18 

Cim del Mont Perdut, Mossèn Josep Mª Garante, sacerdot de Fanlo, que 
pujà amb un grup de vilatans, oficiant la Sta. Missa dalt del cim. 
Al fons el massís del Vinhamala (Vignemale) amb la seva glacera 
d’Ossaue.  

 

19 

Cim del Mont Perdut, Mossèn Josep Mª Garante, sacerdot de Fanlo, que 
pujà amb un grup de vilatans, oficiant la Sta. Missa dalt del cim. 
 

 

20 

Cim del Mont Perdut, d’esquerra a dreta:Leandre Lerin, Antoni Ordovàs i 
Joan Tuset. 
A la provincia de Tarragona, hi ha un refugi que porta el nom del que fou 
gran impulsor de l’excursionisme per aquelles comarques Leandre Lerin  

 

21 
Cim del Mont Perdut, els amics de Tarragona Joan Tuset i Leandre Lerin, 
 

 

22 

El Cilindre de Marboré i el coll homònim i a sota l’estanyet gelat. Es la via 
normal venint del refugi de Gòriz. Al fons a dessota del piolet el Vignemale 
i la seva glacera d’Ossoue. El 1961 4 Talaiencs hi van pujar-hi, potser els 
primers Vilanovins.  

 

23 

La cara nord del Mont Perdut des del cim, on es pot veure en part la 
glacera i la famosa cascada de “seracs” que llavors ja començava ha 
estar en regressió. La primera o segona zona d’escalada amb gel mes 
important dels Pirineus. 

 

24 
l’Enorme ferradura del Canyó d’Anyiscle amb 1.000 m. de profunditat, vist 
des del cim del Mont Perdut. 

 

25 
L’Estany de Marboré (2.600 m.) mig cobert per la neu, des del cim del 
Mont Perdut. 
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A sobre es troba la Bretxa de Tucarroyaque en 1960 una nombrosa colla 
d’excursionistes de la Talaia, l’endemà del Mont Perdut també s’hi pujà  

26 
Un Piolet de l’època, un banderí del Campament i 2 edelweis collides fora 
del Parc d’Ordesa  

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00267W_26 

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: 
Les que hi figuren al relat de cada fotografia. 

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 

Antoni Ordovàs 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 01 /02 / 2021 

Registre general i signatura: 25 / 01 / 2021 


