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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC - AE Talaia
NOTA IMPORTANT: Substituïu les xxx pels continguts corresponents. Aquest document, un cop
emplenat, l’heu de gravar en el mateix CD on hi hagi les fotos amb la màxima definició. Entregueu el
CD a un responsable de l’Arxiu-Biblioteca i quedarà arxivat com originals.

Data en què es varen realitzar les fotografies:
Si no es coneix exactament la data, s'anotarà l'any i s'emplenarà amb 00 les dades que es desconeguin.

Any:

2012

Mes:

06

Dia:

17

Títol del reportatge:
Sortida de la secció de muntanya del mes de Juny al cim del Pedraforca, assolin el Pollegó
Superior (2.506 m) pel coll i canal del Verdet però des de Gósol.
Quantitat de fotografies del reportatge:
Cada reportatge convé que tingui, el mínim de fotografies possible, només les més significatives, amb un nombre màxim
de 25 (màxima definició). Si un reportatge té més de 25 imatges, la persona responsable ho haurà de justificar a l’espai
previst al peu d’aquest document.

15
Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria si cal):
Per a la cerca de fotografies convé que hi apareguin els noms de llocs, edificis, monuments o indrets més importants,
persones que hi surten, etc., però amb brevetat i concisió. A la columna de la dreta cal escriure-hi les inicials dels autors
només en el cas que hi hagi més d’un autor. Si totes les fotos són del mateix autor, no cal emplenar-la.

01

Arribant a la Font de Terrers.

XXX

02

Per el Torrent de la coma de Caners.

XXX

03

Vistes del coll del Verdet i el massís del Pedraforca

XXX

04

Arribant al coll del Verdet per la Grallera

XXX

05

Canal del Verdet cap al Pollegó Superior del Pedraforca

XXX

06

Començament del Canal del Verdet

XXX

07

Per la canal del Verdet

XXX

08

Pollegó Superior del Pedraforca a la vista.

XXX

09

Cim del Pedraforca (Pollegó Superior 2.506 m.)

XXX

10

Pollegó Inferior del Pedraforca vist des de el Pollegó superior

XXX

11

Refugi Lluis Estasen des de Pollegó Superior del Pedraforca

XXX

12

Tartera de baixada direcció Gósol

XXX

13

Vista de la enforcadura del Pedraforca, baixada cap a Gósol

XXX

14

Pedraforca, canal de baixada cap a Gósol des de Serrat de la Tossa

XXX

15

Massís del Pedraforca des de Gósol.

XXX

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/DF00026W_15
Avís legal

Signatura:

DF00026W
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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:
Cas que en alguna foto aparegui un grup nombrós de persones i les vulgueu identificar, escriviu-ne els noms i cognoms en
aquest espai, separats per comes. Això en facilitarà la cerca.

Ramon Castells, Carles Torras, Magali Sitges, Ramon Also i Pau Martí.
TAG de la secció, grup o activitat:
Cal deixar solsament el TAG o TAGS (si en correspón mes d´un) i borrar els que no facin cap referencia al motiu que
estem describint. Els TAG ens ajuden a l’hora de cercar documents i fotografies per Seccions o Grups.

Muntanya

Autoria de les imatges:
Signatura de donació de les fotografies del reportatge i de tots els drets a l’entitat Agrupació Excursionista Talaia per al seu
arxiu històric.

L’autor/a (indicar si o no) SI autoritza l’AE Talaia a penjar les imatges al web de l’entitat.
L’autor assumeix les responsabilitats legals que se’n poguessin derivar.
Nom i cognoms de l’autor o autors

Signatura

Ramon Castells i Iborra
Si cal, afegiu-hi més files.

Autorització de la persona responsable de la secció, grup, comissió de l’AE Talaia:
Segons quin TAG hagueu encerclat, haurà de signar la persona responsable d’aquella secció, grup, comissió, etc.

Nom i cognoms
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

TAG

Signatura

Muntanya

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

Fotografies entregades a l'arxiu històric de l’AE Talaia en data: 28 /01 / 2013_
Registre general i signatura: 22 / 05 / 2013_

Signatura:

DF00026W
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