Sant Cugat a 28 d’octubre de 2020
De: Rafael Robledo i Margalef
(president Coord. Entitats Esportives sense ànim de lucre St. Cugat)

A: Mireia Ingla i Gemma Aristoy
(Alcaldessa St. Cugat i Regidora d’esports de Sant Cugat)

El motiu de la present és adreçar-li unes peticions que els meus companys de Coordinadora i membres
dels 13 Clubs, que tinc l’honor de representar, han manifestat en les darreres hores degut a la
problemàtica que hem de suportar per la Covid-19.
1.- El Govern ha decretat el toc de queda per a Catalunya de les 22.00h. a les 6.00h. del matí següent i
cada dia.
Es important rectificar aquest horari i ajustar-lo al horari específic que s’ha tingut en compte pel sector
cultural. Així doncs es molt important que es mantinguin les instal·lacions esportives municipals obertes
fins les 22.00h. i no fins les 21.00h.
Horari, l’indicat, que perjudica els entrenaments dels nostres esportistes generant una problemàtica amb
diferents derivades que son fàcilment corregibles, si hi ha voluntat per part de l’administració de reduir
el més i millor el sentiment generalitzat d’incertesa i oblit per part dels que han de tenir cura de que tot
el que estem passant sigui de la manera més suau possible. Estem fent molts esforços per mantenir de
manera rigorosa totes les mides de seguretat.
2.-Ja que les competicions, en general, no seran possibles duran un temps de durada inconcreta, seria
molt bo que els pavellons i instal·lacions esportives municipals de la nostra ciutat estiguessin a l’abast dels
esportistes durant els caps de setmana i festius. Això també contribuiria a aixecar l’ànim psicològic i
l’empatia de tots i totes les interessades en la practica esportiva i dels nostres Clubs, que estan fent un
esforç diari i una gran implicació.
3.- També és preocupació comuna en totes les nostres entitats la poca informació sobre les subvencions,
tant del 2019 com del 2020 i donades les circumstàncies que ens envolten, la seva gestió actual no ajuda
a veure el futur amb massa optimisme.

Espero que la seva resposta estarà d’acord amb el que tots esperem de la nostra administració local i per
descomptat de la sensibilitat que vosté ha demostrat al llarg del seu mandat.

Atentament li saluda,
Rafael Robledo i Margalef
President de la CEESC

