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Barcelona, 11 de març de 2020

Comunicat de l’AEE Institut Montserrat en relació a l’afectació del COVID-19 a les activitats
esportives
En base a les mesures preses en la reunió del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya
(Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc del dimecres 11 de
març, en la qual el Govern ha comunicat que a Catalunya s’ha passat d’una fase de prealerta a fase d’alerta
de manera preventiva, i als comunicats emesos per al Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física
(SGEAF), pel Departament d’Educació comuniquem que:
Una vegada reunits amb la direcció del Institut i l’AFA del centre i havent rebut les indicacions realitzades
pels diferents organismes oficials, a dia d’avui, des de l’AEE Institut Montserrat hem pres les següents
decisions:
Degut a que les nostres activitats hi participen nois i noies de diferents centres educatius i que les indicacions
són suspendre aquest tipus d’activitats, hem decidit suspendre per un període mínim de 15 dies (és a
dir, com a mínim, fins el 26 de març inclòs) totes les activitats organitzades per l’entitat (entrenaments
i partits).
Així mateix us comuniquem que les diferents entitats organitzadores de les competicions (Federació
Catalana de Futbol, Federació Catalana de Bàsquet, Federació Catalana de Voleibol i Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona) seguint també les indicacions anteriorment esmentades també han suspès tota
l’activitat federativa els propers 15 dies.
Cal dir, que la suspensió de les nostres activitats no implica el tancament de les instal·lacions municipals
que gestionem (Poliesportiu Creueta del Coll i Camp de Futbol Vallvidrera). Seguint les indicacions que hem
rebut, les mateixes romandran obertes per tasques de manteniment i per si alguna altra entitat esportiva de
les que en fa ús vol/pot mantenir la seva activitat. En totes elles es seguiran els protocols establerts pels
òrgans competents.
Des de l’entitat som conscients de l’excepcionalitat de la situació que estem vivint i us demanem la màxima
comprensió i col·laboració.
Vist la ràpida evolució de tot això, si hi ha novetats al respecte us mantindrem degudament informats.

Junta Directiva
AEE Institut Montserrat
A continuació us adjuntem els diferents comunicats publicats:
Comunicat Secretaria General de l’Esport - http://esport.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-coronavirus
Comunicat Federació Catalana de Futbol - http://fcf.cat/noticia/comunicat-oficial-de-l-fcf/11/03/2020
Comunicat Federació Catalana de Bàsquet - https://www.basquetcatala.cat/noticies/8498
Comunicat Federació Catalana de Voleibol- http://fcvolei.cat/noticia.php?ida=1&idn=2289&comunicatsuspensic%EF%BF%BD-activitat
Comunicat Consell de l’Esport Escolar de Barcelona - https://ceeb.cat/comunicat-urgent-coronavirus-covid-19/
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