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CIRCULAR 13/2019-20  

Assumpte: 

1. Acord de la junta directiva FCAG respecte al comunicat de la Secretaria General 
de l’Esport i de l’Activitat Física en relació a l’afectació del COVID-19 al sector 
esportiu català. 

1. Acord de la junta directiva FCAG respecte al comunicat de la Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat Física en relació a l’afectació del COVID-19 al sector esportiu 
català. 

 

El Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc del dimecres 11 de març, en 
la qual el Govern ha comunicat que a Catalunya s’ha passat d’una fase de prealerta a 
fase d’alerta de manera preventiva. 

En base a les mesures preses per aquest comitè, la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física (SGEAF) ha emès una sèrie d’instruccions per a aquelles activitats que 
no es puguin ajornar, a partir de dijous 12 de març i durant un mínim de 15 dies, són 
les següents: 

 Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta 
tancada, sense públic. Se n'exceptuen les activitats esportives de menors, que 
hi podran anar acompanyats. 

Així mateix, 

 Demanem que les instal·lacions i equipaments esportius informin als usuaris de 
les recomanacions d’higiene que les autoritats estan difonent per tal d’evitar 
els contagis. Podeu trobar més informació a: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ 

 A tot això, demanem a la ciutadania comprensió, responsabilitat i col·laboració 
davant aquestes mesures. 

 Sens perjudici de les consideracions anteriors, l’evolució de la situació i de les 
noves mesures que puguin ser arbitrades per les autoritats sanitàries, 
determinaran l’adopció de recomanacions addicionals en l’àmbit esportiu. 

Podeu consultar el comunicat complert a: 

http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-coronavirus 
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Donades aquestes instruccions, la junta directiva de la FCAG demana per a totes les 
proves organitzades per la FCAG en aquest període: 

1. Realitzar les proves a porta tancada, es a dir, que no hi hagi públic aliè a la 
competició, per tant es recomana que tant sols entrin al recinte els 
competidors de la divisió corresponent, sense acompanyants, excepte en el cas 
de menors d’edat que poden anar acompanyats per un adult. 

2. Que tant aviat com el competidor acabi la competició de la seva divisió marxi 
del recinte, a no ser que hagi d’esperar per a l’entrega de trofeus si ha fet podi, 
minimitzant així l’agrupació de persones. 

3. Que no es realitzi la cerimònia d’entrega de trofeus per evitar les 
aproximacions entre competidors/organitzadors. Els trofeus s’entregaran de 
forma individual. 

 

Salutacions cordials 

  

 

 

El Secretari                  

Juanjo Espadas 
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