COMUNICAT EN RELACIÓ AL COVID-19
Benvolguts equips/clubs
En conseqüència amb els moments difícils que està vivint la nostra societat, amb l'Estat
d'Alarma declarat a Espanya degut al COVID-19, que afecta a tots els esdeveniments
esportius, i seguint les instruccions de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i de la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF), de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
i dels Ajuntaments implicats, ens veiem obligats, a data del 16 de març, a CANCEL•LAR EL
TORNEIG MARE NOSTRUM CUP EASTER 2020, que s'havia de desenvolupar el proper mes
d’abril, entre els dies 9, 10, 11 i 12.
El motiu de la cancel·lació no és altre que el de vetllar, per damunt de qualsevol altre interès,
per la salut de tots els participants, acompanyants, treballadors, tècnics, àrbitres, etc. que
havien de prendre part en aquesta 20a edició. Entenem que és responsabilitat de tothom
frenar aquesta pandèmia al més aviat possible, fent sacrificis que suposaran un cop molt dur
per a tots.
Com entendreu, la cancel·lació és la situació més difícil viscuda en els nostres 20 anys
d’història, la més dolorosa i, amb total seguretat, la més trista, sobretot, després de 12 mesos
d’intensa feina, de preparació i gran il·lusió per tal que aquesta edició, la número 20, fos molt
especial i oferís noves activitats. De fet, era la que havia rebut més inscripcions d’equips i
participants, circumstància que encara fa més dura la decisió que hem hagut d’adoptar per
causa de força major.
Som conscients de les molèsties ocasionades, i també de les frustracions, hores de feina i de
la il·lusió de molts nens i nenes que es veuran afectats. Però, com esportistes i adults que
som, hem de transmetre als nostre fills i filles, jugadores i jugadors, inclosos els nostres
tècnics, que és en aquests casos quan una actitud serena, guanyadora i intel·ligent ens
permetrà com a societat superar aquestes dificultats i afrontar nous reptes.
En el termini d’uns dies, al llarg d’aquesta setmana, farem arribar als responsables de cada
Club (presidents, directius i/o coordinadors) la informació de les diferents possibilitats que
estem estudiant (juntament amb el territori, els allotjaments i els camps de futbol) per tal de
resoldre aquesta cancel·lació de la millor manera possible i amb les menors afectacions
possibles.
No podem acabar aquest comunicat sense transmetre el nostre incondicional recolzament a
les famílies que ho estan passant malament en aquests moments per temes de salut. Tots
plegats, actuant units i de forma solidària, superarem aquesta greu emergència sanitària.
Estem convençuts de la vostra comprensió i volem agrair les moltes mostres d'afecte i suport
que estem rebent aquests dies per part de molts clubs i entitats,
Salut, força i ànims per a tots!!!
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