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CIRCULAR INFORMATIVA 4/2020 

 

1.- Finalització de competicions pel COVID-19. 

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha acordat donar per finalitzades totes les 

competicions, deixant pendent de resolució els campionats. 

El CF Tordera ha sol·licitat a la Federació Catalana de Futbol (FCF) que recompensi als 

equips que estaven en primera posició del seu campionat, proclamant-los campions i 

ascendint de categoria.  

En cas d’acceptar-se la nostre proposta, això afectaria positivament als nostres equips 

del Cadet A i 1rEquip de 3ªCatalana. 

De moment estem a l’espera de la decissió que adopti la FCF. 

2.- Campus / Casal d’Estiu. 

Enguany, no sabem si podran organitzar-se Campus / Casals d’Estiu, atesa la situació 

generada per les mesures adoptades per lluitar contra el Covid-19. 

El CF Tordera té la voluntat d’organitzar el seu Campus / Casal d’Estiu per donar servei 

al seus socis i jugadors, sempre i quan, les autoritats autoritzin la realització d’aquests 

casals. 

Tot i la incertesa d’aquesta situació, us informem que ja estem treballant en la seva 

planificació i organització, per si es permet i es possible la seva realització. Us donarem 

més detalls en les properes setmanes. 

Durant els propers dies us passarem una enquesta per conèixer si esteu interessats en 

aquest servei. 

3.- Entrenaments a distància o telemàtics.  

La prioritat del Club és mantenir l’activitat esportiva i la relació social dels nostres socis i 

jugadors en una situació totalment extranya i nova per tothom. 

Per això, i mentre hi hagi participació per part de socis i jugadors, el Club ha decidit 

continuar amb l’activitat formativa a distància, establint dos (2) entrenaments setmanals 

fins a finals de maig, i donant llibertat a entrenadors per adaptar els seus entrenaments 

a cada grup. 

Els entrenaments són totalment voluntaris. En cas que hi hagi poca assistència de 

jugadors per equip, aquests entrenaments es faran agrupant jugadors per categoria.  
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Recordem que 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 periòde de confinament. 

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

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

Per minimitzar els efectes econòmics negatius d’aquesta pandèmia i les mesures 

adoptades per la seva lluita, el Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana de 

Futbol (FCF) han anunciat que estan estudiant diferents mesures d’ajuda econòmica als 

Clubs.  

Aquestes mesures no es coneixaran fins que es celebri l’Assamblea General de la 

Federació Catalana de Futbol. El nostre òrgan competent en matèria de quotes és 

l’Assamblea General que no pot celebrar-se fins el mes de juliol (sempre i quan l’estat 

d’alarma o pla de desconfinament ho autoritzi). 

Per tant, fins que no coneguem les mesures d’ajuda econòmica que fixi la FCF, l’afecció 

real d’aquesta situació (pandèmia del COVID-19) i fins que no es celebri l’Assamblea 

General de l’entitat, no es podrà prendre cap decisió respecte a aquest assumpte. 

5.- 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 4 de maig de 2020 

http://www.cftordera.cat/

