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Suspès l'esport no professional a
Catalunya
Les federacions esportives atenen les indicacions d'ajornar competicions fetes
per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat

Un partit entre el Centre d'Esports Manresa i la Unió Esportiva Sants | ND

Les mesures de contenció del coronavirus provocaran que l'esport no professional a Catalunya
s'aturi les dues pròximes setmanes. Bona part de les federacions esportives -des de la de futbol
fins a la de bàsquet, passant per la d'handbol o la de tennis- ja han comunicat l'ajornament de les
competicions, tot atenent les indicacions fetes per la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat
Física de la Generalitat. La suspensió de tota activitat federativa s'aplicarà a partir d'aquest dijous i
tindrà una vigència de 15 dies.
La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha comunicat aquest dimecres
(https://twitter.com/rfef/status/1237714489262383105?s=09) la suspensió de tots els partits de les
categories no professionals de caràcter estatal, Segona Divisió B i Tercera Divisió, i ha aconsellat a
les federacions territorials que facin el mateix amb la resta de campionats. La Federació Catalana
de Futbol ha recollit la recomanació i ha suspès tots els partits de categoria amateur, tal com ha
avançat en un altre comunicat http://fcf.cat/noticia/comunicat-oficial-de-l-fcf/11/03/2020)
(
.

?? OFICIAL | ? L'@FCF_CAT (https://twitter.com/FCF_CAT?ref_src=twsrc%5Etfw) suspèn tots
els partits de les competicions de futbol i futbol sala d'àmbit territorial, per un termini de dues
setmanes, com a mesura de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2.
? https://t.co/SYXQcOnTZG (https://t.co/SYXQcOnTZG) #futbolcat
(https://twitter.com/hashtag/futbolcat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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pic.twitter.com/xYEILKXKGo (https://t.co/xYEILKXKGo)
? Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) March 11, 2020
(https://twitter.com/FCF_CAT/status/1237733435621474307?ref_src=twsrc%5Etfw)
En el comunicat de la Federació Catalana de Futbol en el qual es decreta la suspensió de
competicions també es detalla que queden ajornades "totes les activitats esportives i formatives"
promogudes per l'ens federatiu. Les competicions de futbol base, organitzades per la Federació
també en resulten afectades.
A banda dels partits del futbol no professional, tant masculí com femení, la Federació Espanyola
havia decidit també suspendre les competicions de futbol sala de categoria estatal. Les mesures
s'ajusten a les decisions de les autoritats sanitàries, més restrictives des que la crisi del
coronavirus ha passat a fase d'alerta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198025/govern/activa/alerta/coronavirus/ni/actes/amb/mes/mil
/persones/ni/competicions/esportives/amb/public) . No es descarta que en les pròximes hores
també es puguin prendre cancel·lacions similars en el futbol professional. Fins ara s'ha decidit
que les dues pròximes jornades de la Lliga es juguin a porta tancada
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197937/dues/properes/jornades/lliga/futbol/seran/porta/tancad
a) .
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