
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL   
 www.fcvolei.cat  
 Les Jonqueres, 16, 5è-C   
 08003 BARCELONA 
 Tel.: 93.268.41.77 
 Fax: 93.268.23.36   
 

                                     
 

 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 
29/12/1983. – NIF: G-08882797 

 
 
 

COMUNICAT NOVES MESURES 
 
 
 
La Federació Catalana de Voleibol informa que de conformitat amb les restriccions 
establertes pel Govern de la Generalitat, i les conseqüències que aquesta provoca, ha 
pres diferents decisions que afecten tant a les competicions com a al dia a dia de la 
pròpia entitat federativa. Així, i seguint la normativa s’atura l’activitat esportiva 
catalana durant un període de 15 dies, del 30 d’octubre al 13 de novembre, ambdós 
inclosos; s’ajornen les competicions catalanes fins al cap de setmana del 21 i 22 de 
novembre; i s’activa un nou ERTO amb els treballadors de la Federació Catalana de 
Voleibol.  
 
Seguint les noves mesures de restricció de l’activitat i la mobilitat aprovades pel 
PROCICAT i anunciades el passat dijous pel Govern i detallades per la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat Física s’activa, durant els propers 15 dies s’activen, a 
grans trets: 

- Tancament de les instal·lacions i equipaments esportius. Excepció: 
Instal·lacions que acullin competicions d’àmbit estatal i Centres de tecnificació i 
alt rendiment 

- Ajornament de totes les competicions. Excepció: Competicions oficials 
d’àmbit estatal i internacional que s’han de celebrar sense públic 

- Anul·lació de totes les activitats extraescolars. Excepció: si es realitzen a 
l’interior del centre i en grup bombolla 

- Es permet l’activitat física individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs 

La Federació Catalana de Voleibol, tenint en compte aquestes mesures, i la 
impossibilitat de realitzar entrenaments per part dels equips,  ha aprovat aturar les 
competicions fins al cap de setmana del 15 de novembre. Així, la competició catalana, 
sempre que les autoritats sanitàries competents així ho permetin, es reprendria el 
proper cap de setmana del 21 i 22 de novembre.  
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Amb totes aquestes mesures, la incertesa que provoquen i l’aturada imposada de 
l’activitat en tots els àmbits, ha portat a la Federació Catalana de Voleibol a activar un 
nou ERTO amb els seus treballadors. Així, només queden actius, de 10 a 12 hores i de 
dilluns a divendres, els departaments d’administració, de comunicació i la gerència 
de l’entitat federativa per atendre urgències i possibles incidències que puguin sorgir. 
També s’aturen els entrenaments a les pistes de vòlei platja del Centre Municipal de 
Tennis de la Vall d’Hebron pel tancament de la instal·lació. La botiga també romandrà 
tancada fins a nou avís.  

Per a qualsevol tipus de comunicació amb la Federació Catalana de Voleibol us podeu 
posar en contacte, sempre via mail, amb : 

ADMINISTRACIÓ – Montse Farran – fcvb@fcvolei.cat 

COMUNICACIÓ – Helena Rigol – premsa@fcvolei.cat 

GERÈNCIA – Óscar Novillo – onovillo@fcvolei.cat 
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