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Nota informativa de la junta directiva FCAG
La UFEC presenta un Pla Marshall per a l’esport
Entrena a casa amb UFEC i Uesports
Xat mèdic les 24 h per als federats i federades
Aclariments sobre el pagament de les quotes de les federacions esportives
durant la crisi sanitària del coronavirus

1. Nota informativa de la junta directiva FCAG
Des de la junta directiva desitgem que tots els integrants del vostre club i els vostres
familiars us trobeu en bon estat de salut.
Com ja sabeu, vàrem acordar (entre altres mesures enfront la situació d’emergència
sanitària i social originada pel COVID 19), la suspensió de les proves corresponents al
Campionat de Catalunya d’Agility. Resta per solucionar la finalització de les proves i la
celebració de la Copa Catalunya que, a causa dels successius ajornaments, segueixen
sense poder-se organitzar d’acord al que està contemplat al calendari oficial de
competició.
Donat l’excepcionalitat de la situació, ens dirigim a vosaltres per informar-vos que els
membres que conformen la junta directiva, juntament amb el comitè esportiu, estem
en contacte via telemàtica i, arribat el moment, us farem partícips de les conclusions a
les que arribem.
Lamentablement, no disposem de reglamentació que reguli un marc adequat que
reculli aquest escenari excepcional, ni tan sols que ens adreci a una formula o solució a
la que puguem recórrer. Ni a la nostra reglamentació ni a la de qualsevol altre
federació autonòmica o ens nacional.
Voldríem informar-vos que estem treballant en diferents escenaris possibles, tant per
aquesta temporada com per la vinent, per tal de respondre correctament a les noves
decisions que puguin ser presses per les autoritats competents.
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En últim extrem, correspondrà a l’Assemblea General decidir de forma definitiva les
possibles modificacions que calgui introduir en els calendaris o l’organització de les
proves encara no desenvolupades o programades.
Per aquest motiu, i en pro de conjuminar el major nombre de voluntats possibles,
restem oberts als vostres comentaris i consideracions, sobre quina seria la vostra
postura en els diferents escenaris possibles que puguin plantejar-se.
També us volem oferir el nostre suport en el cas que us sigui necessari, així com també
us podeu adreçar a l’Oficina d’atenció als Clubs, per fer consultes, rebre informació,
formació o tot allò que el vostre club necessiti.
2. La UFEC presenta un Pla Marshall per a l’esport
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb l’aval de les unions de
federacions de l’estat, ha presentat avui un document de mesures per a la recuperació
de les entitats esportives davant la crisi de la COVID-19.
Aquest document està format per mesures transversals, articulades en quatre pilars
estructurals d’actuació. La digitalització, per garantir la transformació digital necessària
de l’activitat esportiva, directiva i administrativa; la fiscalitat, per reduir la càrrega de
despesa indirecta suportada per les entitats; l’ocupació, per adaptar les relacions
laborals als canvis pertinents per evitar la destrucció de llocs de treball; i el
finançament, per garantir els ingressos de les entitats.
En aquest enllaç podeu veure totes les mesures:
http://ufec.cat/sites/ufec.cat/files/PlaMarshallEsportCatala.pdf
3. Entrena a casa amb UFEC i Uesports
En aquests moments, des de la UFEC i les nostres instal·lacions, Uesports, volem estar
més a prop teu que mai. Els nostres centres estan tancats a causa del coronavirus,
però estem treballant en una nova secció: Uesports a Casa, que res no t’aturi!
Aquest nou apartat de contingut digital es nodrirà cada dia amb nou material per
seguir treballant i gaudint de l'activitat física des de casa.
Us informarem puntualment a través dels nostres canals corporatius de totes les
novetats, sessions i activitats que es duran a terme perquè no et perdis res:




Contingut a l'abast en qualsevol moment des del nostres web d'UFEC i
Uesports, amb vídeos, rutines i consells de nutrició i salut.
Sessions "live" amb el nostre personal tècnic a través d'Instagram de les
instal·lacions.
Contingut extra propi als nostres canals de Youtube: UFEC TV i Uesports.

Podeu trobar la graella d’activitats a: https://uesports.cat/uesports-a-casa/
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4. Xat mèdic les 24 h per als federats i federades
Gràcies a l'acord d'Unifedesport amb Mutucat, les persones federades disposen d'una
aplicació mèdica on poden fer consultes les 24 hores del dia
Per fer front a l’emergència sanitària que estem vivint al nostre país, resol els teus
dubtes de salut amb el xat mèdic de Salutcat. Gràcies a l'acord entre Unifedesport i
Mutuacat, totes les persones federades podran consultar els seus dubtes amb el
personal mèdic, especialista i d'assessorament les 24 hores del dia.
També podran mantenir la seva forma física, i tindran a la seva disposició un equip de
nutricionistes, entrenadors personals i psicòlegs.
Més informació:
https://www.mutuacat.cat/que-fem/salutcat-federacions
5. Aclariments sobre el pagament de les quotes de les federacions esportives durant
la crisi sanitària del coronavirus
Us adjuntem la nota informativa sobre les quotes de les federacions, que la Secretaria
General de l’Esport i de l’Activitat Física ha redactat de forma coordinada amb
l’Agència Catalana del Consum.
Podeu trobar més informació a:
http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/ota-quotes-federacions

Salutacions cordials

El Secretari
Juanjo Espadas
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