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Comunicat 1 / 2020 

Aportacions de la Federació Aèria Catalana al pla de desconfinament 

progressiu del Sector Esportiu de Catalunya. 

 

Actualment la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física està duent a 

terme mitjançant un equip mèdic i de tècnics el desenvolupament d’una proposta 

de Pla de desconfinament progressiu pel sector Esportiu de Catalunya. 

Des de la UFEC s’ha donat l’oportunitat a cada Federació a realitzar les 

aportacions que es creguin oportunes per tal de fer-les arribar a la SGE i poder 

ser valorades. 

Les principals aportacions realitzades des de la Federació Aèria Catalana que 

s’han traslladat han estat encarades amb la plena possibilitat de realitzar 

l’activitat de les nostres disciplines de manera individual i poder respectar les 

mesures de seguretat i protocols de prevenció per evitar el contagi, al realitzar 

l’activitat a l’aire lliure i en espais oberts.  

Tot i que algunes de les nostres disciplines tenen consideració d’esports de risc 

i podrien suposar en cas d’accident repercussió al sistema sanitari, s’ha destacat 

la baixa sinistralitat associada en termes absoluts (4 sinistres al mes arreu de 

Catalunya entre les 9 disciplines integrades a la federació), destacant que es 

disposa de pòlisses privades d’accident contractades per tal de cobrir aquest risc 

i no incidir en el sistema públic sanitari. 

Tenint en compte l’escassa afectació de recursos del sistema públic sanitari en 

cas d’accident així com la realització de les activitats en espais oberts de manera 

individual, s’ha sol·licitat que es consideri el retorn de l’activitat com podria fer-

ho qualsevol altre disciplina esportiva. 

També s'ha fet especial menció de tots aquells professionals de l’àmbit esportiu 
(escoles, tècnics, monitors, instructors, directors....) que actualment no poden 
exercir la seva professió, depenent de manera exclusiva de l'esport per poder 
treballar. 
 
Barcelona, 27 d’abril de 2020. 
 


