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L'esport de categoria no estatal tampoc podrà entrenar-se els propers 15 dies
L'esport és un dels sectors afectats per les noves restriccions
per frenar el contagi per Covid-19. Durant 15 dies, els
gimnasos i centres esportius de la ciutat han de tancar,
exceptuant els de tecnificació com el CAR de Sant Cugat. Els
equips de categories estatals, com el Patí Hoquei Sant Cugat o
l'Handbol Sant Cugat, poden seguir entrenant i jugant, però
ara sense públic. Les competicions d'àmbit català i de base
continuen suspeses, però ara aquests equips tampoc podran
fer els entrenaments entre setmana, com el Sant Cugat FC.
Les mesures, que entren en vigor aquest divendres, també
decreten la cancel·lació d'activitats extraescolars esportives.

Per tant, només obriran els equipaments que acullen competions estatals i els que donen servei a les escoles i
instituts:
Gimnàs de les escoles Joan Maragall, Catalunya i la Floresta: tenen l'activitat escolar habitual. La Floresta, a
més, també rep els usuaris del Centre Obert els dilluns. Pavelló de de la Floresta: per als entrenaments i
competicions del primer equip de l'Olympic. Camp de Can Magí: per l'activitat lectiva de l'institut Pla i
Farreras. Pavelló de Valldoreix: per l'activitat lectiva de l'institut Ferran i Clua i per als entrenaments i
competicions dels dos equips en lligues estatals del Club Volei Sant Cugat. ZEM Guinardera: per l'activitat
lectiva del CAR i els entrenaments i competicions dels primers equips, masculí i femení, del Club Rugby Sant
Cugat, ambdós en categories estatals. PAV1: pels entrenaments del primer equip masculí de la UESC, en lliga
EBA. PAV2: pels entrenaments i competicions dels primers equips, masculí i femení, del Patí Hoquei Club
Sant Cugat, ambdós en categories estatals.
Les noves mesures permeten fer esport individual a l'aire lliure pel propi municipi i pels colindants, també
durant el cap de setmana, però dins els horaris establerts.
Recollida de signatures perquè el Govern declari l'esport un servei essencial
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha emès un manifest en què demana que el sector de l'esport
sigui considerat un servei essencial. La Unió assegura que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, "l'esport
és segur" i remarquen que "incideix directament en la millora de la salut".
L'agrupació demana a la ciutadana que s'adhereixi al manifest per aconseguir que el Govern decreti l'esport un
servei essencial. Les adhesions es poden fer a través d'aquest formulari.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/altres/150879.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 16/05/2021

