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Circular 3. Aturada General 18-10-19
Benvolguts/des jugadors/es i famílies,
L’AEE Institut Montserrat us informa que hem decidit suspendre totes les activitats del proper divendres, 18
d’octubre de 2019 degut a la situació d’excepcionalitat que es preveu i a la convocatòria de vaga general
convocada per la Intersindical-CSC com a resposta a la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als
líders polítics i socials catalans.
De tal manera, que TOTES les activitats esportives d’aquest divendres 18 d’octubre queden suspeses.
Aprofitem el present comunicat per fer extensiva la següent informació:
-

Tota la jornada d’Esport Escolar que organitza el CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona) que
havia de començar aquest cap de setmana ha quedat suspesa. La competició en principi s’iniciarà el
proper divendres 25 i dissabte 26 d’octubre. En el proper entrenament lliurarem a cada jugador/a el
calendari de competició d’aquí fins al mes de desembre.

-

Tota la jornada d’Esport Federat (Federació Catalana de Voleibol i Federació Catalana de Futbol) segueix
en aquests moments convocada. Per tant, tots els Equips Federats que tenen competició aquest cap
de setmana jugaran els seus respectius partits.

-

Com hem fet al llarg d’aquests dies i atenent la incertesa del moment que estem vivint, l’entitat
intentarà funcionar amb la màxima normalitat possible mirant d’oferir sempre que sigui possible totes
les activitats setmanals programades.

Finalment, volem manifestar la nostra solidaritat a totes les persones privades de llibertat i les seves famílies,
i demanem diàleg als responsables polítics i a tots els agents socials amb la voluntat d’entesa per tal de
resoldre els conflictes polítics, cercant solucions de forma democràtica, respectant la llibertat d’expressió i el
dret a la manifestació com a drets bàsics i fonamentals. La criminalització de moviments pacífics assenta un
precedent molt perillós per a tothom.
Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.
Salutacions cordials,
AEE Institut Montserrat

