FOMENT EXCURSIONISTA DE BARCELONA

Enguany celebrem el 90 aniversari d’existència com a club excursionista. Som un dels clubs
excursionistes més antics de Catalunya i una de les entitats pioneres del barri.
L’estiu de 1922 en el transcurs d’una excursió al Castell de Burriac, mentre dinaven i feien
petar la xerrada a la font Picant d’Argentona, un grapat de joves inquiets i amants de la
natura van sentir la necessitat d’agrupar-se per tal de difondre i donar a conèixer la
cultura, la ciència, la natura i el territori de Catalunya.
En aquells anys no era fàcil desplaçar-se a la muntanya. A les poques comunicacions i a la
manca de temps lliure (jornades laborals eternes, sense ponts i amb poques vacances) si
afegia la situació social i política, que impedia avançar culturalment i encara menys si és
volia fer en català.
L’onze de setembre de 1922 es van presentar els estatuts del Foment Excursionista de
Barcelona davant del Govern Civil de la ciutat comtal. Per tal de commemorar aquest 90
aniversari a part de les activitats habituals, estem preparant un seguit d’activitats
commemoratives que volem fer extensives al barri del Poble Sec.
Comencem fent memòria històrica de la nostra entitat, recuperant l’escut original que
només vam poder lluir un període de temps molt curt. La dictadura de Primo de Rivera el
va prohibir perquè expressava massa catalanitat, com tantes altres coses que,
malauradament, ens han anat prohibit al llarg de la nostra història. Això va obligar a
dissenyar un altre escut, òbviament sense les 4 barres, que és el que ha perdurat fins avui.
Els temps sembla que han canviat i després d’un referèndum intern i el posterior acord de
l’assemblea la insígnia/escut que lluirà el Foment Excursionista de Barcelona, a partir
d’ara, serà l’original del 1922.
Foment Excursionista de Barcelona
Creu dels Molers, 6
Horari dimarts i dijous de 19:30 a 21:30
www.foment.cat
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