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CIRCULAR INFORMATIVA 3/2020 

 

1.- Suspensió temporal de competicions i activitats esportives pel COVID-19. 

D’acord amb les circulars 22 i 28 de la Federació Catalana de Futbol (FCF), i d’acord amb 

el RD 469/2020 que decreta l’Estat d’Alarma i les seves pròrrogues, totes les competicions 

i activitat esportiva federativa ha estat suspesa, fins que les autoritats competents 

considerin que les poden reprendre amb seguretat per a tots els participants. 

A dia d’avui -12.04.2020- les competicions només estan suspeses, però no finalitzades. 

La FCF ens ha informat que si és possible, intentarà finalitzar les competicions durant els 

mesos de juny i juliol.  

Caldrà estar a l’espera del desenvolupament dels esdeveniments.  

2.- Suspensió de l’activitat esportiva del CF Tordera. 

Des del dimecres dia 11 de març, per seguretat, el Club va suspendre tota l’activitat 

esportiva presencial i va tancar les instal·lacions.  

3.- Ajornament del XXIII Memorial Josep Barceló. 

El dia 18 de març, després de rebre la circular 27 de la Federació Catalana de Futbol 

(FCF) comunicant la suspensió de totes les autoritzacions de tornejos i amistosos dels 

mesos de juny i juliol (per donar prioritat a la finalització de les competicions de la FCF), 

el Club va veure’s obligat a suspendre la XXIII edició del Memorial Josep Barceló, i davant 

la incertesa existent, ha posposat la seva celebració al juny de 2021.  

4.- Mesures extraordinàries per pal·liar els efectes de la pandèmia del COVID-19. 

Per minimitzar els efectes negatius d’aquesta pandèmia i les mesures adoptades per la 

seva lluita, el Club ha implementat les següents mesures:  

-Ha adaptat els seus recursos perquè els treballadors puguin teletreballar des de casa.  

-Tancament del camp municipal i les oficines del Club. L’atenció al públic es realitza 

telemàticament a través del correu clubfutboltordera14@gmail.com, o telefònicament.  

-Ha sol·licitat autorització per realitzar un expedient de regulació temporal d’ocupació 

(ERTO), parcial, als treballadors que no poden fer teletreball. 

-Donar continuïtat a l’activitat esportiva i social del Club de forma telemàtica.     
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5.- Entrenaments a distància o telemàtics.  

El Club s’adapta a les noves circumstàncies i necessitats. Ens adaptem a la nova situació. 

Cal estar preparats per si les competicions es reemprenen, i, més important encara, cal 

mantenir l’activitat esportiva i la relació social dels nostres socis i jugadors.  

Per això, el Club ha decidit continuar amb l’activitat formativa a distància, establint dos (2) 

entrenaments setmanals per a cada equip de futbol base.  

El Club premiarà la participació. El jugador/jugadora que més participi, per equip, podrà 

optar a un premi en material esportiu (botes/equipació/roba esportiva...) que serà lliurat al 

final d’aquest període de confinament. 

Més informació a: https://youtu.be/5GVgCgMk4Qo 

6.- Iniciatives solidàries – col·laboració sanitària en la lluita del COVID-19.  

Per iniciativa dels nostres coordinadors, tècnics i entrenadors, el Club ha adquirit material 

sanitari per valor de 600€ i l’ha donat als professionals sanitaris i de protecció civil del 

municipi perquè segueixin lluitant contra la pandèmia del COVID-19. 

7.- Dubtes sobre quotes del Club. 

El Club és propietat dels socis. Les quotes del Club són anuals i es fixen a les Assemblees 

de l’entitat que es celebren el mes de juliol de cada any. 

Actualment, la major part de socis ja han pagat la seva quota anual. A dia d’avui, només 

hi ha algun soci que té pendent de pagament alguna part de la seva quota, en motiu 

d’haver sol·licitat el pagament en modalitat fraccionada. 

Per tant, fins que no coneguem l’abast i afecció real d’aquesta situació (pandèmia del 

COVID-19) i fins que no es celebri l’Assemblea General de l’entitat, no es podrà prendre 

cap decisió respecte a aquest assumpte. 

8.- Informació: canals oficials. 

Si us plau, per estar informats i conèixer les diferents decisions que es vagin prenent, 

d’acord amb l’evolució dels esdeveniments, directrius de les autoritats sanitàries i de la 

FCF, us demanem que seguiu els canals oficials del Club a través de: twitter, instagram i 

youtube, o pàgina web: www.cftordera.cat  

Esperem i desitgem que tots/totes estigueu bé de salut! Cuideu-vos molt!  

Endavant Tordera! Sempre endavant! 

La Junta, Tordera 12 d’abril de 2020 

http://www.cftordera.cat/

