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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia RRF19631020_FP00270W_03 
 

Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Any: 1963   Mes: 10   Dia: 20 

Títol del reportatge: 

Participació a la XVIII Marxa d’Orientació, del C.E. Pirenaic, comarca Maresme 

Descripció de l’activitat 

En aquesta marxa hi varen participar 10 equips de l’AE Talaia, classificada en segon lloc. 
Entre els participants hi havia en Pere Camarós el qual seria president de l’entitat el 1964 i 
Antoni Llurba que ho seria el 1968, Josep A. Rion va ser membre de la primera junta el 
1955. 

l’Itinerari  Sortia de Vilassar de Mar i Sant Genís pel coll de la Gironella, i capella de Sant 
Cristòfol de Cabrils, un total de 21 Km. 

Quantitat de fotografies del reportatge: 

03 

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

01 

Capella de sant Cristòfol de Cabrils, per l’esquerra: Pere Camarós, Joan 
Ferrer (Jani), Josep Carbonell (Pepín), Teresa Quintas, Josep A. Rion, 
Fina Sánchez i Antoni Llurba 

 

02 
Capella de sant Cristòfol de Cabrils, per l’esquerra: Joan Ferrer (Jani), 
Josep Carbonell (Pepin), Teresa Quintas, Fina Sánchez i Antoni Llurba 

 

03 

Creu d’en Boquet, a dalt per l’esquerra: Joan Ferrer (Jani), Josep 
Carbonell (Pepín), a sota: Antoni Llurba, Teresa Quintas i Fina Sánchez 
(d’esquena) entre d’altres marxadors que no surten a la foto. 

 

Recursos fotogràfics: 

http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/FP00270W_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: 
Les que hi ha a les fotografies. 

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 

Jesús Santacana 

Justificació de la persona responsable (si cal): 
_________________________________________________________________________ 
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A emplenar per la Comissió de l’Arxiu Biblioteca 

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 25 / 01 / 2021 

Registre general i signatura: 01 / 02 / 2021 


