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RESUM REPORTATGE FOTOGRÀFIC – CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 

 
1) Data en què es varen realitzar les fotografies: 

Si es coneix exactament la data, s'anotarà l'any i s'emplenarà amb 00 les dades que es desconeguin.  
 

Any:  1961 Mes:  5 Dia/es: 11 

 
2) Títol del reportatge: 
Actes de commemoració del pas de Joan Maragall per Terrassa i Sant Llorenç del Munt. Col·locació 

del monument “Terrassa a Maragall” a Coll d'Eres i benedicció. 
 

3)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.  
 

12 

 
4) Numeració de les imatges, descripció breu (i autoria i s'escau): 

Per a la cerca de fotografies convé que hi apareguin elsnoms 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. 
 

NÚM DESCRIPCIÓ AUTORIA (INICIALS) 

01 Camí de Coll d'Eres Manuel Closa 

02 Vista de la Mata des de Coll d'Eres Manuel Closa 

03 Monument a Joan Maragall Desconeguda 

04 Vista general de l'acte Manuel Closa 

05 Vista general de l'acte Manuel Closa 

06 Vista general de l'acte Manuel Closa 

07 Benedicció del monument a Joan Maragall Manuel Closa 

08 Benedicció del monument a Joan Maragall Manuel Closa 

09 Benedicció del monument a Joan Maragall Manuel Closa 

10 Benedicció del monument a Joan Maragall Manuel Closa 

11 Ballada de sardanes Manuel Closa 

12 Recordatori Escanejat 

 
5) Recursos fotogràfics (enllaç): 
 

http://ceterrassa@ccbe.feec.cat/docs/ceterrassa/Fotografies/FD00002_12 
 

http://ceterrassa@ccbe.feec.cat/docs/ceterrassa/Fotografies/FD00002_12
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Avís legal 
Aquestes imatges, són propietat del Centre Excursionista de Terrassa. Tots els drets estan reservats. Únicament s'autoritza la reproducció i/o 
distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, i sempre que es citi la font. 

 
6) Documentació associada (enllaç): 
 
http://ccbe.feec.cat/docs/ceterrassa/Hemeroteca/ACET_Arxiu_Estudis/ACET19610401_102_A19_E
poca_03.pdf  
 
7) 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. 
 

 
8) TAG de la secció, grup o activitat: 

Cal deixar solament 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. 
 

 
9) Autoria de les imatges: 

Signatura de donació de les fotografies del reportatge i de tots els drets a l’entitat Centre Excursionista de Terrassa per a l seu arxiu històric. 
 

Nom i cognoms de l'autor o autors Signatura 

Manuel Closa  

03 Desconeguda  

12 Escanejat  
Si cal, afegiu-hi més files. 
 

10) Autorització de la persona responsable de la secció, grup, comissió de 

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

Nom i cognoms de l'autor o autors TAG Signatura 

  

 
11) Justificació de la persona responsable (si s'escau): 
 
12) Observacions: 
 

Fotografies extretes dels àlbums de fotografies personals d'en Manuel Closa (e.p.d.), ex president 
del Centre Excursionista de Terrassa. 
 
 
 

http://ccbe.feec.cat/docs/ceterrassa/Hemeroteca/ACET_Arxiu_Estudis/ACET19610401_102_A19_Epoca_03.pdf
http://ccbe.feec.cat/docs/ceterrassa/Hemeroteca/ACET_Arxiu_Estudis/ACET19610401_102_A19_Epoca_03.pdf
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