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Benvolguts Delegats dels nostres Clubs de l'Associació,

Benvolguts Delegats dels nostres Clubs de l’Associació,
Primerament, ens agradaria preguntar-vos com esteu? La família bé? Amb la epidèmia
del Covid-19, molta gent ens ha deixat i el més important ara mateix, és la Salut i poder
tirar endavant de la millor i responsable manera possible.
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de la situació actual de les nostres lligues i, per
aclarir alguns dubtes que ens heu anat formulant aquests dies, sobretot, per les
informacions donades per part de l'Associació de Veterans de Catalunya(de donar per
acabada la seva lliga), que són d'una Lliga a part de la nostra.
Són moltes les informacions que ens arriben d'internet, de la premsa, dels polítics, però...
en sabem la realitat del tot? N'hi ha tantes veritats com opinions de cadascú. Tothom té la
seva. És per això, que nosaltres volem donar-vos la informació que tenim fiable i de
primera mà.
La nostra Associació sempre ha anat seguint la línia de la FCF i així continuarem, tenint
en compte els horaris, els camps, les alternances dels equips, etc. De moment, la única
cosa que ha pronunciat el Departament Esportiu de la Federació Catalana de Futbol, ha
estat la de suspendre provisionalment les competicions, així com va demanar el Ministeri
de Salut de l'Estat Espanyol i la Generalitat.
Són moltes les especulacions sobre si es donaran per finalitzades les competicions, si es
reemprendran durant els mesos d'estiu, etc. Però de moment, no prendrem cap decisió
fins que Departament de Sanitat i la FCF es posicionin i donin una resposta. Una d'elles,
seria la de continuar la lliga un cop donin el senyal per jugar i l'allargaríem fins a l'últim
diumenge d´Agost, però tot s'ha de veure. És per això que us demanem paciència i que
continueu quedant-vos a casa. Us mantindrem informats en la mesura de lo possible.

Aprofitem la vinentesa per saludar-vos,
La Junta de l'Associació

