
          

         
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

Els clubs de Primera Catalana Grup 2, en reunió de seguiment mantinguda aquest passat 

dimarts, van tractar de les diferents possibilitats que es poden donar de cara a un possible 

reinici de la competició, en data encara per decidir, i les afectacions que això pot tenir. Es 

va acordar comunicar els següents aspectes:   

1. Continuar posant-se a total disposició de la Federació Catalana de Futbol per tal de, com a 

part interessada i afectada, poder contribuir a la solució aportant idees i donant suport a 

iniciatives positives pels Clubs, la FCF i el futbol català.   

2. Al no disposar de data de cara a poder entrenar ni competir, els Clubs opten per esperar 

esdeveniments, encara que volen manifestar la seva preocupació per a que aquesta es faci 

respectant al màxim la idoneïtat física pels jugadors, per tal d’evitar lesions després de 

portar setmanes sense competir ni entrenar. I més venint d’una aturada de 6 mesos des 

del març.  

3. Demanar a la FCF que, en funció dels esdeveniments, consideri reiniciar la competició, com 

a mínim, al mes de gener, donades les dates en que ens trobem i que hi ha aturada prevista 

per Nadal.  

4. Els clubs manifesten el seu suport a seguir amb el pla de competició establert, així com les 

diferents opcions aprovades per l’Assemblea, i veuen lògic allargar la temporada en lloc 

d’avançar el seu inici. 

5. També estan disposats a atendre, donada la excepcionalitat de la situació, que es puguin 

plantejar per part de la FCF mesures excepcionals per redefinir calendaris. 

6. Agrair que la FCF faci el possible per a que sigui amb públic, però que en el cas de no poder 

ser en algun partit, estudiï alguna compensació als Clubs. 

7. Transmetre a la FCF i als Delegats Territorials corresponents aquesta voluntat constructiva 

per part dels Clubs, que desitgem sigui atesa. 

 

10 de novembre del 2020. 


