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Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 1920

Objectius:
L'entitat és l'òrgan que agrupa les entitats
excursionistes de Catalunya i que treballa per oferir
serveis a aquestes entitats i, per extensió, a tots els
practicants de les disciplines esportives lligades a
l'excursionisme, l'alpinisme i els seus aspectes
culturals.

Nombre d'associats: 65000
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Federació d'Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR), Unió
Internacional d'Associacions d'Alpinisme (UIAA),
Federació Europea de Senderisme (ERA)
Àmbit geogràfic d'actuació: nacional
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Ordenació del territori,
Estudi del medi natural, biodiversitat i animals
salvatges, Recuperació i/o gestió d'espais naturals,
Boscos, incendis forestals i reforestació

Memòria d'activitats de l'any 2006
Campanya en defensa del congost de Mont-rebei
Es dóna suport i es col·labora en la campanya «El
congost de Mont-rebei, patrimoni de tothom. No a la
construcció d'una presa al congost de Mont-rebei per
part d'ENDESA», impulsada principalment per
l'Institut de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de la
Natura (IPCENA), el Centre Excursionista de Lleida i
la Plataforma per la Defensa del Montsec. La
campanya, que va tenir ressò en alguns mitjans de
comunicació d'abast nacional, ha tingut una cita
important el mes de febrer del 2007 amb una
caminada reivindicativa a Mont-rebei.

Red Montañas, en l'àmbit de l'Estat espanyol, i
Mountain Wilderness Catalunya, en l'àmbit català i
internacional, dues de les associacions compromeses
en la defensa de les muntanyes, ja s'han adherit i fan
difusió de la campanya.
Montserrat va acollir la Iniciativa Delos de la
Comissió Mundial d'Àrees Protegides per la Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura i els
seus Recursos (UICN)
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Els propers dies 24, 25 i 26 de novembre, el monestir
de Montserrat acollirà una trobada internacional
organitzada per la Comissió Mundial d'Àrees Protegides
de la UICN . Es tracta de la primera trobada de la
Iniciativa Delos, del grup de treball sobre valors
culturals i espirituals dels espais naturals protegits de
la UICN, a la qual la FEEC va estar convidada. El
vocal del Comitè de Natura de la FEEC va presentar
una ponència amb el punt de vista dels excursionistes
i escaladors al parc natural de la muntanya de
Montserrat.
Accions de protesta per aturar la construcció d'una
carretera a Sant Llorenç del Munt La Coordinadora
per a la Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç del
Munt i la Serra de l'Obac, dins la qual hi ha diverses
entitats de la FEEC, ha seguit mantenint protestes per
impedir la continuació dels treballs d'explanació de la
carretera del Coll d'Estenalles al Pont de Vilomara
per Mata-rodona. En una d'aquestes accions, al mes
de novembre, 11 participants van ser detinguts pels
mossos d'esquadra, tot i que finalment van ser
absolts. La Coordinadora per a la Salvaguarda del
Massís de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac
valora aquesta sentència (139/06) com una victòria, ja
que, tot i no jutjar els motius dels activistes, estableix
un precedent en la jurisprudència i legitima en el
marc democràtic les accions de rebuig a la construcció
d'infraestructures.
Seminari sobre espais naturals protegits i esports de
muntanya Una cinquantena de persones, procedents
d'onze comunitats autònomes, es van donar cita entre
els dies 7 i 8 d'octubre al parc natural del Castell de
Montesquiu (Diputació de Barcelona) per a abordar la
problemàtica de les activitats esportives en la
muntanya i la seva afectació sobre el medi, tenint com
a eix central les aus rupícoles. Aquesta jornada tècnica
va ser impulsada per la Federació Espanyola d'Esports
de Muntanya i Escalada (FEDME) i la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a la
qual va assistir com a representant el vicepresident de
la FEEC, Francesc Guillamon. Durant els dos dies de
la jornada es van dur a terme debats, conferències i
col·loquis, amb l'objectiu principal d'obrir un debat
clarificador sobre les relacions entre l'escalada i la
conservació del medi natural, especialment en relació
amb la nidificació d'aus.
L'impacte de les motocicletes sobre l'espai
L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) va presentar un informe sobre l'impacte de les
motocicletes sobre l'espai natural a càrrec de la
Federació Catalana de Motociclisme. En aquest estudi,
titulat Diagnosi de la pràctica de l'esport del

motociclisme en espais naturals, la FEEC va ser
entrevistada com a col·lectiu representatiu.
El treball va analitzar l'impacte real del motociclisme
de muntanya, centrant-se en diverses localitats i
valorant determinats paràmetres mesurats abans, durant
i després de portar-se a terme la pràctica esportiva. La
diagnosi es va referir tant als efectes sobre l'espai
natural pròpiament dit com als efectes sobre la
convivència dels motoristes amb la resta d'usuaris del
medi natural. Les conclusions van ser que tenen un
fort impacte sobre el sòl, la vegetació, la fauna i una
percepció social força dolenta.
La vall d'Àrreu, de moment fora de perill La
Plataforma per al Desenvolupament Sostenible del
Massís de Beret, de la qual forma part la FEEC, va
assolir una important fita en el camí que ha de portar a
salvar definitivament la vall d'Àrreu de l'especulació de
l'empresariat de l'esquí. El dimarts 9 de maig es va fer
públic que la vall d'Àrreu quedava inclosa íntegrament
dins la Xarxa Natura 2000 i, per tant, el projecte
d'expansió de Baqueira-Beret esdevenia, com a mínim
de moment, inviable ecològicament i legalment.
Signatura d'un conveni de col·laboració entre la
FEEC i el Patronat de la Muntanya de Montserrat El
passat dimecres 19 d'abril es va signar un conveni de
col·laboració
entre
la
Federació
d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) i el Patronat de
la Muntanya de Montserrat. El conveni va ser rubricat
pel president de la FEEC, Anton Fontdevila, i pel
president de la Comissió Executiva del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, Jordi López. L'objectiu
d'aquest acord és establir mecanismes de col·laboració
entre ambdós organismes per elaborar un estudi -que es
plasmarà en el futur en una guia- per al
desenvolupament sostenible de les activitats
recreatives i de lleure que tradicionalment es porten a
terme a la muntanya de Montserrat que proporcioni
les bases del coneixement que ajudi a la correcta gestió
del parc natural.
Zones amb regulació d'escalada - Afloraments
granítics de la vall de Castellfollit (Poblet).
- La Roca Llisa a Terradets.
- Parc natural de la serra del Montsant.
- Espai natural de l'Alta Garrotxa.
- Santa Linya.
- Balma de Masriudoms (Vandellòs, Baix Camp).
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