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AGRUPACIÓ TERRITORIAL DELS CONSELLS ESPORTIUS DEL CAMP DE TARRAGONA 

AJORNAMENT DE LES LLIGUES TERRITORIALS D’ESPORT ESCOLAR DE  

L’AGRUPACIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA (ATCE-CT) 

Des de l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius del Camp de Tarragona (ATCE-CT), s’ha decidit ajornar 
l’inici de les competicions escolars d’àmbit supracomarcal que s’organitzen des de l’Agrupació Territorial. 

Tenint en compte les circumstàncies actuals, les indicacions i recomanacions de les autoritats competents 
(Salut, PROCICAT, UCEC...) i el criteri de responsabilitat com a organitzadors, s’ha decidit ajornar l’inici de les 
lligues i jornades dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), que es coordinen des de l’ATCE-CT. 
Aquestes competicions s’havien d’iniciar a partir del cap de setmana del set de novembre, ajornant-se sense 
una data fixa però, previsiblement, no començaran fins el gener de 2021, si les circumstàncies sanitàries així 
ho aconsellen i les autoritats competents ho permeten. 

Aquesta decisió s’ha pres, principalment, com a mesura per garantir al màxim la seguretat i la salut dels 
participants i de tots els agents implicats a les nostres competicions (esportistes, entrenadors, delegats, 
tutors de joc, familiars i acompanyants,...). Estem segurs que tot i que no és l’escenari que ningú voldria, 
aquesta és la millor opció en les circumstàncies actuals.  

Recordem també que l’activitat extraescolar al propi centre escolar o de les entitats esportives es podran 
seguir desenvolupant, sempre en aplicació i adaptant-se, segons sigui, a les instruccions i les restriccions que 
periòdicament apliquin les autoritats competents.  

Agraïm el suport de la UCEC, que ha fet els tràmits oportuns amb PROCICAT i Secretaria General de l’Esport 
i l’Activitat Física, amb qui han mantingut un contacte constant i amb qui han acordat diferents punts i als 
quals també agraïm la col·laboració. 

Per finalitzar, els responsables tècnics de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius del Camp de Tarragona, 
amb la posterior ratificació de les corresponents comissions directives, varen acordar aplicar la mateixa 
mesura a les competicions i jornades del seu propi àmbit comarcal, preveient també el seu inici a partir de 
gener de 2021, una vegada sigui objectivament viable. 
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