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Horari de visita a les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
Els dilluns, tancat

Exposició del 14 de desembre 2017 al 4 de març de 2018
Inauguració: dijous, 14 de desembre, a les 19.30 h
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Descobreix les nostres exposicions:

Amb motiu del
65è aniversari del
Club Muntanyenc
de L’Hospitalet, el
Museu ens presenta aquesta exposició fotogràfica
commemorativa
que ens permetrà
conèixer els inicis
de l’alta muntanya
i l’escalada a la nostra ciutat.
El Club Muntanyenc de L’Hospitalet és una entitat referent tant en l’àmbit social com en el cultural i esportiu. Nascuda el 1952 com a resposta
ciutadana a la foscor de la dictadura franquista
que es patia a l’època, l’entitat va esdevenir una
sortida cultural i esportiva per als anhels de llibertat de la ciutadania.
Al llarg de tots aquests anys, i especialment a
partir de l’arribada dels ajuntaments democràtics, l’entitat sempre ha participat amb entusiasme a la transformació viscuda per L’Hospitalet,
que ens identifica avui com una societat participativa, plural i acollidora.
Com a alcaldessa de la ciutat, vull expressar el
meu reconeixement a totes i cadascuna de les
persones que han aportat el seu granet de sorra
per convertir-la en el referent social que és avui
en dia.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

65è aniversari del Club Muntanyenc L’Hospitalet
40 anys d’escalada
Aquest any 2017 el Club Muntanyenc L’Hospitalet compleix 65 anys. Molt lluny queda ja
l’any 1952, en que un grup d’entusiastes muntanyencs, alguns procedents del desaparegut Saltadiç (1918/1936) o d’altres centres excursionistes de fora de la ciutat, que van decidir crear la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) com a delegació de L’Hospitalet Centre.
La situació política de l’any 1952 no permetia la creació de noves entitats excursionistes,
però si l’obertura de delegacions de les existents. Trenta anys més tard, i amb unes circumstàncies polítiques no tant adverses, l’entitat va decidir emancipar-se i començar a
caminar tota sola, continuant l’activitat amb l’actual nom de Club Muntanyenc L’Hospitalet.
Des dels seus inicis i fins ara, el club ha estat sempre present a L’Hospitalet, organitzant
activitats obertes a tota la ciutadania, com ara les catifes de flors per a la segona Pasqua,
i el popular tren a Blanes dels anys inicials, o bé les caminades populars i L’Hospitalet-Montserrat actuals. Activitats totes elles amb una gran participació ciutadana.
Des de l’activitat del seus associats, el Club Muntanyenc L’Hospitalet ha anat desenvolupant i promocionant les diferents especialitats muntanyenques com ara l’excursionisme,
l’alpinisme, l’espeleologia, l’escalada, l’esquí de pista i de muntanya, les raquetes de neu,
el descens d’engorjats i la bicicleta de muntanya, per citar-ne les més conegudes. El club
ha procurat sempre oferir als socis, i a tothom que hi estigués interessat, l’oportunitat de
formar-se en les diferents tècniques de les diverses especialitats de muntanya, organitzant cursets de tot tipus i nivell, i creant l’escola de muntanya del club, que amb monitors
formats per cursos de la Federació, ofereixen els cursets més adients per a la pràctica
segura de les activitats de muntanya.
Ara, per celebrar aquest 65è aniversari, hem preparat una exposició de fotografies per
mostrar a la gent de L’Hospitalet i al socis més novells del club com van ser els inicis de
l’alta muntanya i l’escalada a L’Hospitalet. Podrem veure, encara que en blanc i negre, les
vestimentes i els materials emprats per aquells pioners.
Volem aprofitar la coincidència, aquest any 2017 del 25è aniversari de l’expedició L’HOSPITALET – HIMALAIA’92, que el 23 de juliol de 1992 va aconseguir pujar a un cim de més de
8.000 metres (només n’hi ha 14 a tot el món). Per ara, el primer i l’únic vuit mil del club i
de la ciutat. Exposarem també unes quantes fotografies, aquestes ja en color, i un vídeo
de l’expedició. Volem destacar que aquesta conquesta no va ser un fet aïllat, sinó que va
ser el fruit del progrés natural i la posterior evolució d’anteriors expedicions realitzades
pel club com ara: Gronland ‘76, Kenia ‘77, Kibo ‘85, Andes ‘87 o Pamir ‘90, entre d’altres.
I ja per acabar, només queda que agrair a totes les dones i a tots els homes que, amb els
seu treball i esforç, han fet i estan fent possible al llarg de tots aquest anys l’existència i
la continuïtat del nostre benvolgut Club Muntanyenc L’Hospitalet. Gràcies a totes i a tots.
Agustí Boada Baqués

