Visió de la Coordinadora d’Entitats Esportives sobre la pràctica
esportiva i toc de queda

Resulta evident que amb l'agreujament de la pandèmia Covid-19 no podem estar en
contra de les mesures que es puguin desenvolupar per mirar de reduir, o millor, eliminar
aquesta situació dramàtica que tots estem patint dia a dia des de ja fa massa temps.
No obstant això que resulta evident, tampoc podem obviar ni donar carta blanca amb
absència d'una crítica constructiva a fi que les mesures, improvisades i a remolc dels
esdeveniments en molts dels casos, ens duguin a una situació de col·lapse que si ho
analitzem detingudament, podria resultar el remei, tant dolen com la malaltia.
Ens expliquem, després de la lectura de les normes i/o decrets que els nostres
responsables polítics ens estan imposant no veiem una anàlisi detallada de les diferents
afectacions que poden resultar de la implantació de dites normes i concretament el "toc
de queda".
No veiem el risc que pot representar que els nostres esportistes en lloc de tancar-los les
instal·lacions a les 21.00 h es pugui fer a les 22.00 h, per exemple, respectant i facilitant
d'aquesta manera la pràctica esportiva que es cregui convenient per apaivagar en el
possible, les conseqüències d'un aïllament social i una aturada innecessària en els
entrenaments, etc.
La joventut ocupa un segment important i significatiu en el teixit social i és molt
important no oblidar-los en totes les accions que es puguin dur a terme i les seves
conseqüències per aturar la Covid.
El que us intentem explicar no és altra cosa que la nefasta conseqüència de no haver
anat al davant de l'evolució de la Covid sinó al darrere i és per això que aquests lapsus
en les decisions per afrontar el problema avui dia, siguin esbiaixades i mancades de
sentit en alguns aspectes.
S'haurà de recapitular i fer les coses amb menys improvisació i prioritzar la salut i el bé
públic, com per exemple l'esport, per aconseguir que la població agafi consciència i
credibilitat sobre el que es pot fer i s'ha de fer per acabar amb aquest mal son.
Respecteu, si us plau, les activitats que ens puguin ajudar a millorar una situació tan
dramàtica com la que tots/es estem passant.
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