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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:

07

Dia:

21

Títol del reportatge:
Sortida especial de la secció de muntanya del mes de Juliol, travessa d’alta muntanya en
tres etapes i dos nits en refugi, del 20 al 23 de juliol al Circ de Gavarnie, ascensió al cim del
Taillón (3.148 m.) per la Bretxa de Roland i ascensió del cim del Pimené (2.801 m.) (1a part)
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.

23
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

Sortida des del Coll de Tentes (2.208 m.)

XXX

02

Puerto de Bujaruelo (2.273 m.), vista a la vall de Bujaruelo

XXX

03

A punt de travessar torrent del glacera del Taillón

XXX

04

Glacera del Taillón

XXX

05

Arribant al refugi de Sarradets o de la Bretxa de Roland

XXX

06

El grup acabant de sopar al refugi de Sarradets

XXX

07

Preparant les motxilles per demà al refugi Sarradets

XXX

08

Foto de grup al refugi Sarradets al fons la Bretxa de Roland

XXX

09

Sortida del sol des de Refugi Sarradets vers la vall de Gavarnie

XXX

10

Inici ascensió cap la Bretxa de Roland

XXX

11

Sortida del sol sobre la Bretxa de Roland, foto de grup.

XXX

12

Barranc de la Bretxa, gruta Casteret, pic Descarragador i Circ Cotatuero

XXX

13

El Dedo, camí del Taillón

XXX

14

Ascenció cap El Dedo, al fons el Paso de Sarrios i El Casco.

XXX

15

Ascensió final al Taillón.

XXX

16

Cim del Taillón (3.144 m.) foto de grup

XXX

17

Camí de pujada i baixada, vall de Gavarnie i barranc de la Bretxa

XXX

18

Des de cim Taillón, vista del pàrking al coll de Tentes

XXX
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19

Decens des de la Bretxa de Roland

XXX

20

Des de la Bretxa de Roland cap al refugi Sarradets, glacera de la Bretxa

XXX

21

Cap el circ de Gavarnie, des de refugi Sarradets per l’Echelle Sarradets

XXX

22

Vista enrere del refugi Sarradets

XXX

23

Primeres vistes del circ de Gavarnie

XXX

Recursos fotogràfics:
http://ccbe.feec.cat/docs/aetalaia/Fotografies/DF00027W_23
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:
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.

Carles Torras, Magali Sitges, Ramon Also, Francesc Descàrrega, Salvador Butí, Nati
Salvadó, Mª Jose Escuer, Carme Escuer, Paula Puente, Ramon Castells, Marga Carbonell,
Pau Martí, Toni Massana, Arcadi Pejoan, Inés Pasalodos, Concepció Reixach, Ton Hill
TAG de la secció, grup o activitat:
Cal deixar solsamènt el TAG o TAGS (si en correspon mes d’un) i esborrar els que no facin cap referència al motiu que
estem descrivint. 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:
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