A PUNT I AMUNT : NOTA DE PREMSA

L'Espai Cultura exposa el testimoni
material de l'alpinisme català
•

«A punt i amunt» és l'exposició que ha obert el curs a l'Espai
Cultura Fundació Sabadell 1859. Es pot visitar, a la sala 2, des
del passat divendres dia 1 de setembre

•

Una mostra d'equipaments i materials emprats en les
expedicions més remarcables als cims més alts del món, que
romandrà oberta fins al febrer i comptarà amb activitats
complementàries

•

Organitzada per la Fundació
Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, El
Servei General d'Informació de Muntanya i l'Aliança
Internacional de Museus de Muntanya (IMMA), vol ser la
primera pedra cap a un futur museu català de la muntanya

En aquesta exposició podem veure una mostra d’equipaments
d’equipaments utilitzats en
algunes expedicions que han deixat la petja de l’alpinisme català en les
muntanyes més altes del món; però també hi ha molts equipaments, utilitzats
en altres ascensions remarcables, que caldria recuperar per tal de conservar la
memòria alpinística
lpinística del nostre país i per aconseguir-ho
ho cal la implicació de
tothom.
Aquesta exposició és un primer pas per aconseguir un objectiu més important:
Que en un futur proper Catalunya disposi d’un museu dedicat a la muntanya.
A Catalunya l’evolució de l’excursionisme cap a l’alpinisme esportiu es
manifesta plenament als anys 30, però amb la utilització d’uns materials que
avui ens semblen ben precaris, com són
són les cordes de cànem, els esquís
esquí de
fusta, o els piolets i grampons forjats a mà artesanalment, així com els
mosquetons o qualsevol ferro utilitzat en l’escalada.
En la dècada dels anys 60 es comencen a organitzar al país les primeres
expedicions amb els objectius fixats en muntanyes llunyanes, en les quals els
alpinistes catalans juguen un paper determinant.
d
Pas a pas els catalans hem anat assolint els principals cims del món, situant
l’alpinisme català a nivell internacional.
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ACTE INAUGURAL
L'acte institucional
ucional d’inauguració tindrà lloc el dimecres dia 6 de setembre,
setembre a
les 19.30 h. Amb parlaments
aments de:
•
•
•
•
•
•

Sr. Joan B. Casas, president de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Sr. Carles Capellas, president del Servei General d’Informació de
Muntanya
Sr. Jordi Merino, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya
Sr. Jaume Ciurana,
iurana, diputat delegat de Presidència de la Diputació de
Barcelona
Sr. Gerard Figueras, secretari general de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Sr. Maties Serracant, alcalde de Sabadell

A continuació, a les 20 h,
h s'oferirà una visita guiada a tots els assistents i es
clourà l’acte amb un brindis amb copa de cava.

ACTIVITATS
TIVITATS COMPLEMENTÀRIES
VISITES GUIADES
Diumenges 8 d’octubre i 14 de gener, a les 12 h
A càrrec de Mont Callarisa,
Callarisa responsable de visites de l’Espai Cultura Fundació
F
Sabadell 1859.
Activitat apta per a tots els públics.
TALLER FAMILIAR
Diumenge 19 de novembre, a les 12 h
Com ens orientem a la muntanya?
Mostrarem diferents tècniques
niques i recursos que podem fer servir a la muntanya
per cercar
ercar els punts cardinals, tant de dia com de nit.
t. Acabarem amb una
construcció senzilla per posar en pràctica una d'aquestes tècniques.
Edats: de 8 a 12
Durada: 1 hora
TAULA RODONA
Dijous 11 de gener, a les 19 h
Conservació i memòria de l’alpinisme català
cata
A càrrec de Jordi Pons,
Pons alpinista expert, Lluís Giner, director tècnic de la
Federación
ción Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) i Antoni
Ricart, metge expedicionari, especialista
especialista en medicina de muntanya. Modera
Carles Capellas,, membre del Servei
Ser
General d’Informació de Muntanya
(SGIM).
* Totes
es les activitats són gratuïtes
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ENTITATS IMPULSORES
ORGANITZADA PER
•
•
•

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Servei General d’Informació de Muntanya
International Mountain Museum Alliance

AMB EL PATROCINI DE
•
•
•
•

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

FOTOGRAFIES
Podeu descarregar-les
les a:
a https://flic.kr/s/aHsm3JAdUb

DATES,, LLOC I HORARI DE VISITA
DATES DE L’EXPOSICIÓ
La mostra romandrà oberta de l'1 de setembre al 4 de febrer,
febrer amb entrada
gratuïta.
LLOC
Espai Cultura Fundació Sabadell 1859
c/d’en Font, 25 (08201 – Sabadell)
www.espaiculturasabadell.cat
Tel. 93 728 66 50
A/e. espaicultura@fundaciosabadell.cat
Facebook: EspaiCulturaSabadell
Twitter: @EspaiCulturaSbd
HORARI DE VISITA
•
•
•
•

De dimarts a divendres de 17 a 20.30 h;
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 21 h;
Diumenges d’11 a 14 h;
Dilluns i festius, tancada al públic.
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CONTACTE DE PREMSA
Noemí Sanz
omunicació de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
Responsable de comunicació
www.fundaciosabadell.cat
Tel. 93 725 95 22 / 667 16 94 84
A/e. nsanz@fundaciosabadell.cat

