CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS
FUNDAT L´ANY 1932

GRANOLLERS, 26 DE MARÇ DEL 2020.
ACTUALITZACIO INFORMACIO AFECTACIO COVID-19

PISTES:
Zona Esportiva Municipal
Camp de les Moreres,22
Tel i Fax.: 93 870 52 83
CORRESPONDENCIA:
Joan Prim, 132 1er
08400 Granollers
E-MAIL:
cag@cagranollers.com
www.cagranollers.com

Benvolguts:
Devant la crisi sanitària provocada per la transmissió del coronavirus, i a fi de protegir la
integritat dels esportistes i les seves famílies, el CLUB ATLETIC GRANOLLERS ha
assumit les recomanacions preventives de les autoritats sanitàries competents, així com de
la SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FISICA.

A tal fi, us informem que COM SIGUI QUE LES MESURES DE PREVENCIO S’HAN
ALLARGAT 15 DIES, el CLUB ATLETIC GRANOLLERS, suspen cautelarment tots els
entrenaments i tota l’activitat esportiva dels nostres atletes amb totes les categories fins a
nou avis.
LA FEDERACIO CATALANA ATLETISME TAMBE TE LES OFICINES TANCADES,
EL PERSONAL TREBALLA DE FORMA TELEMÀTICA DESDE CASA I EL
CALENDARI CATALA QUEDA SUSPES CAUTELARMENT FINS A NOU AVIS I ES
PUGUIN REORGANITZAR TOTES LES COMPETICIONS.
Així mateix posem al vostre coneixement que la FCA i MUTUACAT, han arribat a
l’acord de donar cobertura als accidents esportius que puguin tenir els atletes en la seva
preparació física en el seu domicili.(sempre supervisada per el club i entrenador)

Des del club volem enviar un missatge de prudència a tots els esportistes perquè segueixin
les recomanacions i disposicions de les autoritats sanitàries.
El club seguirà l’evolució de aquesta emergència sanitària i lamenta las molèsties que es
puguin ocasionar i esperem que arrivi la normalitat de tot plegat i es pugui fer l’activtat lo
mes aviat possible.

Per qualsevol aclariment no dubteu amb contactar amb la junta Directiva, el Director
Tècnic i entrenedors del club, doncs també treballem de forma telemàtica desde casa
seguint evolució dels grups entrenament.
Cordialment
Joan Cutrina i Marti
President CAG.

