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El Club Muntanyenc
celebra els 65 anys

Elements d’escalada i fotografies d’expedicions, en la mostra que es pot visitar fins al març

Excursionisme. L’escalada i l’alta muntanya
centren l’exposició commemorativa del 65è
aniversari del Club Muntanyenc L’Hospitalet
De fet, l’efemèride es va acomplir
l’any passat, però per raons d’agenda l’exposició no es va inaugurar fins
al 14 de desembre a la Casa Espanya (Museu de L’Hospitalet, carrer
de Joan Pallarès, 38), on es podrà
visitar fins al 4 de març (de dimarts
a divendres, de 17 a 20h, i els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a
14h). En la mostra també hi ha un

record especial per al 25è aniversari
de l’ascens al Gasherbrum II, l’únic
cim de més de 8.000 metres que
han aconseguit fins ara membres del
Club Muntanyenc.
L’exposició commemorativa està
centrada, precisament, en l’activitat del club relacionada amb l’alta
muntanya i l’escalada. És un viatge
fotogràfic pels inicis i el desenvolu-

pament de les tècniques i els materials, amb els socis del club com a
protagonistes.
La presidenta del Club Muntanyenc, Cristina González, explica
que han volgut “retre homenatge als
pioners i a tots els qui han fet possible que el Muntanyenc sigui allò
que és avui dia, les fotografies dels
primers 40 anys de l’entitat mostren
què érem i d’on venim”. L’entitat va
néixer el 1952 com a delegació al
Centre de la Unió Excursionista de
Catalunya. El 1982 s’independitzaren i van adoptar l’actual nom. y

El Joventut sorprèn el Barça a la final i
s’enduu el Torneig Júnior Ciutat de L’H
La Penya va guanyar un partit trepidant davant del FC Barcelona, el teòric favorit, per 77 a 74. Va ser la repetició de la final de l’anterior edició,
però enguany amb un altre guanyador. Els júniors del Torrons Vicens
CB L’Hospitalet van acabar el seu torneig en setena posició. El blaugrana Luca Samanic va ser nomenat jugador més valuós de la competició, mentre que el local Àlex Navas s’imposava de forma brillant en
el torneig de triples. Dani Miret (Joventut) inscriu el seu nom en la llista
de millors entrenadors. Pel que fa al torneig infantil masculí de bàsquet
que va organitzar l’AESE el passat mes de desembre, el guanyador va
ser un any més el Real Madrid, que es va imposar en la final al Manresa.

