
 

 

 

 

COMUNICAT CONSELLS ESPORTIUS  

DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 

Benvolguts/es,  

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent 
provocada per la COVID-19 les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de 
control, per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en 
funció de la situació epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori. 

En l’actualitat, la SGEAF i les autoritats sanitàries, amb motiu de la situació actual de pandèmia 
generada per la COVID-19, han aplicat noves mesures de restricció de l’activitat i la mobilitat aprovades 
pel PROCICAT, anunciades ahir dijous pel Govern,  amb l’objectiu de contenir el brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física 
detalla l’afectació que aquestes tenen en el sector esportiu i de l’activitat física: 

• Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius.  

• S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a 
Catalunya durant el període de vigència d’aquesta resolució. 

• S'aturen totes les activitats extraescolars de caràcter esportiu fora del centre educatiu.  
 
Aquestes mesures, en cap cas, estan motivades per manca de seguretat, sinó com a mesura 
preventiva per reduir els desplaçaments arreu el territori.  

Els Consells Esportius de la demarcació de Girona secunden totalment la iniciativa dictada per tal de 
frenar l’expansió de la pandèmia dins el nostre territori, i per aquest motiu, hem decidit suspendre les 
activitats i propostes esportives de forma presencial fins al proper 14 i 15 de novembre. 

Prenem aquesta mesura després de valorar en quina situació es troba actualment la nostra 
demarcació on els índexs de contagi són molt elevats, i on creiem que hem de ser responsables amb 
el moment que estem vivint. 

Aquesta voluntat no canvia la intenció dels Consells Esportius de la demarcació de Girona de 
desenvolupar, amb el màxim de qualitat i seguretat, les competicions escolars a partir del moment en 
què s’aixequi la restricció marcada pel Govern.  

 

 



 

 

 

 

És per això que, arran de l’experiència viscuda el curs 19-20, hem dissenyat una proposta d’activitats 
alternatives en cas de confinament parcial i total amb l’objectiu de no haver de paralitzar les lligues, 
de donar continuïtat a les activitats dels consells esportius i poder seguir oferint el servei a les entitats. 
Les propostes seran adaptades a la situació del moment i s’aniran fent arribar a través dels diferents 
Consells Esportius. 

Aquesta proposta recull, doncs, els diferents escenaris possibles segons la realitat social del moment 
amb les adaptacions corresponents. Es defineixen 3 possibles plans: A, B i C. 

• PLA A: Situació de nova normalitat on les competicions/lligues/activitats es podran  fer de manera 
presencial. 

• PLA B: Activació de protocols de confinament que suspenguin la competició segons les previsions 
inicials, sempre i quan, es puguin celebrar entrenaments. 

• PLA C: Activació dels protocols de confinament que suspenguin la competició i els  entrenaments 
segons les previsions inicials. 

 
Aquestes activitats alternatives pretenen donar continuïtat al procés d’ensenyament-aprenentatge 
que proporciona la pràctica de l’activitat física  en situació de competició. Es plantegen els següents 
objectius: 

• Aprendre i desenvolupar els aspectes tècnics bàsics. 

• Aprendre i desenvolupar els aspectes tàctics bàsics. 

• Desenvolupar i perfeccionar les habilitats motrius bàsiques de cada esportista. 

• Conèixer i entendre el reglament. 

• Fomentar i aplicar els valors de l’esport. 

 

Sabem que ens espera un curs difícil i creiem que estem preparats per donar resposta a la necessitat 
d’activitat esportiva escolar amb la màxima seguretat possible. Fer esport escolar amb els consells 
esportius és segur, sa i necessari. 

 

 

 

Consells Esportius de la demarcació de Girona, a 30 d’octubre de 2020 


