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Comunicat de la FEEC en suport a la democràcia 

  
 
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) se suma a la 
mobilització d’ATURADA DE PAÍS demà 3 d’octubre. Per aquest motiu, la seu de la 
federació romandrà tancada durant tot el dia.  
 
Des de la Federació condemnem profundament els actes violents produïts per les 
forces de seguretat de l’estat per impedir la celebració del referèndum de l’1 
d’octubre, i convidem a totes les entitats a mobilitzar-se i a sumar-se per la 
democràcia. 
 
Els fets produïts durant la jornada d’ahir són totalment inadmissibles i una violació 
dels drets civils i polítics i de la convivència de la societat catalana. Van ser una 
vulneració dels drets humans i de la llibertat d’expressió en tota regla. 
 
Donem el nostre més sincer suport a les 900 persones ferides i als seus familiars i 
animem a les entitats i població civil a mobilitzar-se per tal que, entre tots, 
aconseguim que es garanteixin els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania 
de Catalunya. 
 
Sortim al carrer de forma pacífica tal com vam fer durant la jornada d’ahir i fem veure 
a l’exterior que no tolerem cap més tipus d’agressió. Aquests fets mereixen una 
resposta contundent. 
 
Des de la FEEC, com a federació històrica quasi centenària i amb unes arrels 
catalanistes i democràtiques, sempre s’ha defensat el dret a decidir i la identitat 
cultural i nacional pròpia de Catalunya. L’excursionisme al nostre país cal recordar 
que ha anat lligat des dels seus inicis a la conservació de l’espai en què es 
desenvolupa i a la fusió entre la muntanya i la cultura catalana. 
 
Sumem esforços perquè uns fets d’aquestes característiques no es tornin a repetir.  
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