
Àrea de Cultura

 Lloc
Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n
08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 71 42
www.gramenet.cat/museutorreballdovina

 Horari
De dimarts a dissabte, de 18 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h

 Entrada lliure

Com cada any, després de 
l’estiu, ens retrobem al 
Museu Torre Balldovina 
per inaugurar, en el 
marc de la Festa Major, 
una nova exposició 
sobre la nostra ciutat. 
Enguany es tracta d’una 
mostra commemorativa 

del setanta-cinquè aniversari del Centre 
Excursionista Puigcastellar que porta per títol 
“Dona’m corda!”, la qual dona a conèixer els 
seus orígens i la seva evolució fins al dia d’avui.

Dona’m corda per a seguir pujant muntanyes 
i coronant cims; dona’m corda, també, per a 
continuar caminant com a col·lectiu i perllongar 
la vida d’aquesta activa entitat que ha complert 
tres quarts de segle, setanta-cinc anys plens 
d’història i de transformació. Molta corda!

La mostra ofereix un recull d’un bon nombre de 
fotografies, documents i objectes relacionats 
amb el Centre Excursionista —estimadíssima 
entitat que aplega al seu si diversos grups, 
bé com a seccions del mateix CEP o com a 
col·lectius autònoms que acull a la seva seu—, 
recull que ens serveix per a recuperar la seva 
trajectòria i retre-li un merescut homenatge, 
per la seva intensa tasca esportiva i cultural i 
pel seu compromís vers la nostra ciutat.

Us convido a visitar-la i que gaudiu d’aquesta 
mostra que recorre la història del Centre 
Excursionista Puigcastellar.

Núria Parlon i Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
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EXPOSICIÓ
3 setembre - 20 novembre 2022
Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet

75 anys
Centre Excursionista 
Puigcastellar



ACTIVITATS ENTORN  
DE L’EXPOSICIÓ
 

Dijous 15 de setembre, a les 19 h
Visita guiada a l’exposició

Divendres 30 de setembre, a les 19 h
Visita guiada a l’exposició

Diumenge 16 d’octubre, a les 10.30 h
Visita guiada al poblat ibèric  
Puig Castellar

Divendres 18 de novembre, a les 19 h, 
a la sala d’actes del Museu
Conferència-col·loqui 
Recorregut del CEP i presentació de la revista 

“Especial 75 anys del CEP” 

 
Per participar a les visites cal inscriure’s prèviament al 
Centre Excursionista Puigcastellar, al carrer de Sant Josep 20 
o al telèfon 93 385 99 41 (de dilluns a dijous, de 19 a 21 h)

El Centre Excursionista celebra 75 
anys, amb una llarga trajectòria de vida 
excursionista, d’activitats culturals, 
de salvaguarda del patrimoni, de fer 
reverdir l’entorn natural, de dedicació 
als infants… 

Des dels seus inicis sempre ha estat 
una entitat transversal, amb varietat 
de seccions, des de la més esportiva 
—com la de Muntanya— a les més 
culturals —com les de Sardanes, 
Estudis, Cultura—; el Col·lectiu Ciutadà 
o Grup Infantil. També acull l’Aula 
d’Extensió Universitària, l’Orfeó Tanit…

Aquesta exposició ens transporta als 
inicis de l’entitat i ens mostra els seus 
75 anys de recorregut per reivindicar-
ne la seva vàlua. La seva antiguitat, 
trajectòria i patrimoni són un bé a 
conservar, el qual ja forma part de la 
història de Santa Coloma.

ÀMBITS

Secció d’Estudis
De la tasca autodidacta al reconeixement 
científic

Secció de Muntanya
Un dels pilars del Centre

Secció Infantil
Entre l’excursionisme i l’esplai

Secció de Cultura
Sortides, conferències, debats i exposicions

El Col·lectiu Ciutadà
Patrimoni i Natura

Aula d’Extensió Universitària 
Compartir coneixement i vivències

Amics de la Sardana i Patronat proAplec
Sardanisme i tradicions populars

Orfeó Tanit
La força del cant

75 anys
Centre Excursionista 
Puigcastellar
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