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CIRCULAR INFORMATIVA 7/2020 

 

                                 Tordera 16.10.2020 

 
 
1.- Ajornament competicions de Fútbol - FCF. 
 
Com ja sabeu, d’acord amb les noves mesures adoptades per la Generalitat de 

Catalunya, aprovades pel PROCICAT, han quedat ajornades les competicions 

esportives a Catalunya durant els propers 15 dies. 
 

Això vol dir que els partits de futbol programats pels següents dos caps de setmana, han 

quedat posposats, i s’hauran de disputar més endavant. 
 

Els entrenaments es podran seguir realitzant, motiu pel qual, l’activitat del Club 

continua, seguint els protocols i mesures de seguretat fixades per prevenir el COVID-

19. 
 

En cas que aquesta situació d’ajornament s’allargui en el temps, el Club us avança que 

procedirà a reduir l’import de les properes quotes, restant la part proporcional a 

competició, i, en cas de nou confinament total, ja no es giraran noves quotes, fins la 

represa de l’activitat. 
 

En qualsevol cas, en funció de com evolucioni la situació, us anirem informant. 

  

 

2.- Informació sobre la mútua FCF. 
 

La mútua de la FCF dóna cobertura mèdia als jugadors/jugadores federades del Club en 

cas de lesió durant la pràctica del fútbol.   
 

Segons ens ha informat la FCF, la mútua de la temporada 2019/20 encara seguirà 

vigent fins al moment que no comenci la competició, però amb les següents condicions:  

-Si algun jugador/jugadora té una contingència, la mútua només cobreix la primera 

visita. 

-En cas que s'hagi de fer un seguiment mèdic o segona visita, aquesta s'haurà de 

pagar a part, o bé, fer el pagament del mútua corresponent a la temporada 

2020/21. 
 

En el supòsit que aquesta situació d'ajornament s'allargui i/o es suspenguin les 

competicions, el Club us anirà informant de les decissions que vagi prenent la FCF. 
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3.-  Finalització del termini pagament 1ª quota soci/sòcia. 
 

Els entrenaments i l’activitat del Club va iniciar-se el dia 1 de setembre.  
 

El passat dia 10 d’octubre, va finalitzar el termini per realitzar el pagament de la 1ª quota 

de soci/sòcia de la temporada 2020/21 (100€ o 80€ en funció del tipus de soci). 
 

El pagament d’aquesta 1ª quota és totalment imprescindible per adquirir la 

condició de soci/sòcia de la temporada 2020/21, amb els drets que això comporta, 

per exemple, assistència a entrenaments, competicions, material club, etc...  
 

En el supòsit que algú no hagi realitzat aquest pagament, us demanem que procediu a 

regularitzar aquesta situació de forma immediata i abans del proper dimarts dia 

20/10/2020, mitjançant pagament en format:  

 

-presencial a les oficines del Club 
 

-transferència bancaria al c/c: ES96 2100 8312 8122 0002 0400 
 

En compliment dels Estatuts i acords adoptats per la Junta Directiva, us comuniquem 

que a partir del proper dia 20/10/2020, qui no hagi fet aquest pagament, no tindrà 

la condició de soci/sòcia del Club, i, per tant, no podrà fer ús dels serveis del 

Club. 
 

Per a qualsevol dubte i/o aclariment respecte al pagament de la 1ª quota del Club, 

podeu adreçar-vos a les oficines del Club.  

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 


