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Comunicat: s'aturen totes les proves
esportives federades durant 15 dies
Després de la compareixença efectuada aquest migdia pels representants del Govern de Catalunya
en la qual s'han anunciat tota una sèrie de mesures i restriccions amb l'objectiu de frenar
l'avanç de la pandèmia de Covid19 a casa nostra, i d'acord amb les informacions en aquest sentit
provinents tant des de la UFEC com de la Secretaria General de l'Esport, s'ha comunicat l'aturada de
totes les competicions esportives d’àmbit català, federades, escolars o privades, durant
un període de 15 dies a comptar a partir del proper dijous a la mitjanit, sempre que el TSJC conﬁrmi
les decisions aprovades pel Govern en el marc del Procicat. Aquesta mesura no afecta les proves de
caràcter nacional o internacional.
Els entrenaments es podran seguir fent amb normalitat i aplicant les mesures i protocols de seguretat
ja establerts ﬁns ara. En una reunió de totes les federacions catalanes amb la UFEC i el secretari
general de l’Esport, Gerard Figueras, s’ha explicat que “l’empitjorament de les dades de contagis es
produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa
molt el risc”, ha dit Figueras, fet que comporta que s'hagin de prendre mesures en aquest sentit.
A nivell del calendari ciclista, aquesta mesura afectaria els següents esdeveniments federats, que
malauradament no es podrien celebrar en les dates inicialment previstes:

17/10 - Copa Catalunya infantil BTT Vilajuïga
18/10 - Marxa BTT La Portals
18/10 - Gran Fondo Lloret cicloturista
18/10 - Copa Catalunya infantil Sant Julià de Vilatorta
18/10 - Copa Catalana Cadet Sant Julià de Vilatorta
18/10 - La Tramun Kids
18/10 - Marxa BTT La Tramun
24/10 - Open Girona BTT i Kids Cup Amer
24/10 - Open Kenda BTT Castellgalí
25/10 - Marxa BTT La Santvi Bike
25/10 - Copa Catalunya infantil BTT Ciutat de Vic
25/10 - Campionat Catalunya Enduro Salines
25/10 - Campionat de Catalunya junior carretera Sant Julià de Vilatorta
25/10 - Sa Costa Brava BTT
La UCI Marahon Series La Tramun [1] prevista pel diumenge 18/10 es disputarà, atès que és una
competició d'àmbit internacional.
Des de la FCC volem manifestar els nostres ànims, escalf i suport a tots els organitzadors afectats per
aquestes mesures, sense marge pràcticament de reacció, essent un contratemps important per
aquests esdeveniments als quals es dediquen tantes atencions.
Comunicat SGEAF [2]
Junta de la FCC
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