Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 24
OBERTURA D’INSTAL·LACIONS I DATA PROBABLE
DE REPRESA DE LES COMPETICIONS
Un cop fet públic el Pla d’obertura progressiva d’activitats per part del Govern de la
Generalitat de Catalunya en data 19/11/20, a través del qual s’estableix el full de ruta
per a la revisió de la intensitat de les mesures adoptades amb motiu de la segona
onada de la COVID-19, indiquem a continuació les disposicions que s’hi estableixen
en relació amb l’esport federat.
En el primer tram del pla, l’únic que concreta una data d’inici del 23 de novembre, es
permetrà l’obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un
aforament màxim del 50%. Pel que fa a les instal·lacions i equipaments esportius en
espais tancats, es permetrà la seva obertura amb un aforament màxim del 30%. En
ambdós casos no es poden utilitzar vestidors, i ha d’existir el control d’accés que ja
estableix el Protocol de l’FCF. Es mantenen tant el toc de queda com el tancament
perimetral a nivell del territori de Catalunya de dilluns a dijous i a nivell municipal de
divendres a diumenge.
El Pla d’obertura progressiva estableix que es pugui avançar de tram cada 15 dies,
sempre que les dades epidemiològiques siguin favorables segons els criteris
establerts. Si es donessin aquestes condicions òptimes per a avançar cada 15 dies, es
podrien reprendre les competicions federades el cap de setmana del 9 i 10 de gener
de 2021.
Això no obstant, i atès que aquest avançament depèn dels condicionants indicats i de
les decisions que al respecte vagi prenent el Govern de la Generalitat, us anirem
informant d’aquesta evolució a mida que es vagi confirmant. Entretant, es continuarà
treballant amb la reformulació de les competicions tal com ja s’havia efectuat en
l’anterior previsió,
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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