CIRCULAR NÚM. XX/2010

COMUNICAT OFICIAL AL RESPECTE DEL REFUGI DE CERTASCAN.

Davant les informacions que en els darrers dies han aparegut en referència al refugi de Certascan
(Pallars Sobirà), la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) emet la següent nota
informativa.
El refugi de Certascan està situat en un terreny que és propietat privada, però l’ús del terreny va
ser concedit a Endesa per tal de realitzar la seva explotació hidroelèctrica.
L’edifici del refugi de Certascan, que primer serví d’allotjament als treballadors de l’empresa
hidroelèctrica, va ser cedit a la FEEC que en té els drets d’explotació fins a l’1 de desembre del
2019.
Al seu torn, la FEEC va cedir la gestió al Sr. Alejandro Gamarra mitjançant contracte inicial per una
durada de 4 anys, i renovable d’any a any.
El passat mes de novembre de 2010, es va convocar al Sr. Gamarra a una reunió a la seu de la
FEEC, per tal d’informar-lo personalment sobre la gestió i futur de l’explotació de l’esmentat
refugi. Reunió que no es va celebrar per la seva incompareixença. Davant d’aquest fet i malgrat els
intents per a mantenir una posterior reunió és per la qual el 9 de desembre, es va procedir a
comunicar-li per burofax la voluntat de no prorrogar l’esmentat contracte d’explotació. D’altra
banda també a través del servei jurídic de la FEEC s’ha establert comunicació amb la seva
advocada en contestació a l’escrit rebut per la seva part.
Res més lluny de la intenció de la FEEC de procedir al tancament de l’esmentat refugi, i amb l’ànim
de seguir i garantir el seu funcionament, a inicis del 2011 va obrir un termini de recepció de
candidatures per optar a ocupar la plaça de guarda del refugi, i que resta publicat en la plana web
d’aquesta Federació http://www.feec.org/Noticies/noticia.php?noti=5774.
Per tant, no és cert que la FEEC vulgui tancar el refugi ni passar-lo a la gestió privada. La Federació
segueix en la seva tasca de defensar els interessos dels muntanyencs que passen per aquest refugi
en concret, i dotar de les millors infraestructures de muntanya en general, per tal de gaudir
d’aquest entorn en les millors condicions possibles.

Barcelona, 25 de gener de 2011
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