
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 

Temporada 2019/20 

 

CIRCULAR NÚM. 28 

 

CONTINUACIÓ DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES 

DE PREVENCIÓ DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

Com a continuació de les mesures extraordinàries de prevenció del coronavirus 

SARS—CoV-2 que es van establir i comunicar en la Circular núm. 22 de l’FCF, de data 

11/03/20, i consistents en la suspensió de tots els partits de les competicions de futbol 

i futbol sala organitzats per l’FCF a partir d’aquella data, i per un termini de dues 

setmanes, i així mateix la suspensió per idèntic termini de totes les activitats esportives 

i formatives organitzades per l’FCF. 

 

I tenint en compte que s’ha rebut comunicació de la Real Federación Española de 

Fútbol d’acord amb la qual la Comissió Delegada de l’Assemblea de l’RFEF, en reunió 

telemàtica celebrada en el dia d’avui, ha acordat la suspensió de totes les competicions 

de futbol no professional i d’àmbit estatal, tant en la modalitat principal com en les 

especialitats de futbol sala i futbol platja, fins que les autoritats competents del Govern 

d’Espanya i de l’Administració General de l’Estat considerin que es puguin reprendre 

quan no suposi cap risc per a la salut dels futbolistes, cos tècnic, integrants dels clubs 

i públic assistent, així com sol·licitar a les Federacions Territorials que adoptin la 

mateixa mesura per a les competicions d’àmbit autonòmic. 

 

La Comissió Executiva de l’FCF, reunida de forma telemàtica en el dia d’ahir per 

atendre aquest assumpte d’urgència notòria, i en virtut del previst a l’article 175.4 del 

Reglament General, ha acordat mantenir la suspensió de tots els partits de 

competició de totes les modalitats organitzats per l’FCF, i igualment la suspensió 

de totes les activitats esportives i formatives presencials organitzades per l’FCF, 

fins que les autoritats competents considerin que es poden reprendre amb 

seguretat per a tots els participants. 

 

La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients. 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 24 de març de 2020 
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