Circular núm. 1 7 /2021

Organització d’activitats per a les entitats
Benvolguts, des de l’Àrea de Seguretat de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
us volem demanar un esforç més per entre tots fer més senzill el retorn a aquesta nova
normalitat.
Des de la FEEC tenim clar que l’actual pandèmia de SARS_COV2 ens esta afectant a tots i
totes i en especial al col·lectiu excursionista. Per aquesta mateixa raó estem intentant negociar
amb les diferents entitats polítiques i socials la suavització de les condicions per accedir al
medi natural amb seguretat.
Altres sectors també estan patint les restriccions establertes. Des de la FEEC, estem insistint
en diferents aspectes, un d’aquests és defensar que el nostre col·lectiu és molt curos amb l’ús
de l’entorn, sent una de les nostres millors argumentacions. De cara a les restriccions també
tenim que ser curosos en la forma d’organitzar i desenvolupar les activitats excursionistes.
Volem posar molt d’èmfasi en la importància de no abaixar la guàrdia en els moments crítics
de concentració de gent com a l’inici de les sortides a la muntanya, les parades intermèdies i
en finalitzar l’activitat. Per tal de garantir la seguretat de tots aquells que realitzen l’activitat i
dels que ens trobem durant el recorregut és important mantenir la distància de seguretat en
tot moment i dur la mascareta.
Per aquesta raó, ens veiem en la necessitat d’aconsellar i recordar que a l’hora de preparar
una sortida feu ús dels protocols de la FEEC, així com de les orientacions que es donen a
través dels seminaris web que hem preparat per ajudar-vos en aquest aspecte.
No cal dir que estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir a l’hora
d’organització de qualsevol projecte excursionista.
Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu a feec@feec.cat o trucar al 934120777
ENLLAÇOS ALS PROTOCOLS I SEMINARIS WEB DE LA FEEC
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