NOVETATS SOBRE L’ESTAT DE LA SITUACIÓ
Abans de res, esperem i desitgem que tots estigueu bé i que les vostres famílies i amics també.
Tots tenim unes ganes terribles de tornar a veure’ns les cares i enyorem les pujades, les baixades,
els cavallets, el soroll dels pinyons, les empuntades i, fins i tot, fariem ben de gust alguna cua a les
zones, oi? No patiu, que ens tornarem a trobar ben aviat i ho tindrem tot preparat!
Mentrestant, no tenim bones notícies per passar millor el confinament. Cam haureu vist, llegit i
sentit, l’estat d’alarma nacional ha estat decretat. Segons les noves mesures adoptades, hem de
dir que hem rebut instruccions de comunicar que qualsevol activitat recreativa o d’oci queda
prohibida. Encara no s’han comunicat exactament els detalls de tot plegat, però podem avançar
que degut a aquestes mesures de confinament (limitació de moviments i activitats en l’àmbit
estrictament essencial) la nostra activitat queda afectada de manera taxativa.
Això implica algunes consideracions legals importants que heu de conèixer: a part de les sancions
que les forces de l’ordre puguin aplicar en cas de trobar-vos incomplint aquesta instrucció,
qualsevol accident que tinguéssiu seria considerat com a conducta negligent i l’assegurança
esportiva -que ve inclosa en la llicència- no cobriria les despeses de tractament.
Però més enllà de decrets, sancions i assegurances, us demanem seny i responsabilitat; Les
urgències hospitalàries estan saturades i el personal sanitari està treballant massa sovint en
situació de risc i amb mancances per ells mateixos i pels seus pacients. La necessitat d’una
assistència mèdica per un accident innecessari en aquests moments suposaria un risc per la
pròpia salut, la dels altres pacients i restar temps a l’atenció que la crisi provocada pel COVID-19
reclama. És per això que us demanem seny i responsabilitat de nou.
Seguim en contacte, família. Cuideu-vos a vosaltres i a les vostres famílies (en el sentit més ampli
de la paraula). Ens veiem aviat!
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