
 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

COMUNICAT CONJUNT 2ª CATALANA 

Reunits, de manera telemàtica , representants de 47  equips que formen la 2ª Catalana i una vegada 

confirmat que no es disputarà la competició de lliga regular i la FCF ha proposat una competició 

alternativa en format COPA, volem manifestar el següent : 

1) Els equips, fem pública la nostre sorpresa a la no represa de la categoria quan la resta es 

començarà a disputar la propera setmana 20/21 març. Creiem que no s’han buscat les vies 

òptimes per a la reanudació de la mateixa. 

2) Els clubs que han votat a la NO REPRESA, en molts del casos, ho han fet en relació al nou 

calendari proposat, que feia inviable la disputa de partits a les 19:00 en dimecres a 50km de 

distància i amb l’obligació d’acabar  màxim a les 21:00 per complir amb les restriccions del toc 

de queda. Entenent que formem part d’una categoria amateur i que cap dels participants es 

dedica exclusivament a la pràctica de l’esport. Molts del NO, ho han fet per motius aliens a 

l’àmbit esportiu. 

3) Els clubs, oberts a disputar una competició alternativa proposada per la FCF. Aquesta 

competició ha de garantir un mínim de competitivitat i permetre al igual que ha proposat la 

federació aragonesa, que els guanyadors, assoleixin l’ascens a la categoria superior (en aquest 

cas a  1ª catalana) i sense descensos. Conegut el format propossat, no existeix cap alicient 

competitiu, el que fa impossible que els jugadors hi vulguin ser partíceps. Entenem que el plà 

de competicions 20/21 contemplava l’ascens de 6 equips de la categoria i que no ha de 

perjudicar per a la confecció de la 1ª catalana 21/22.  

4) Ja suposa una afectació important amb el gruix d’quips que formaran la 2ª catalana 21/22. 

Entenem que el fet de ascendir 2, 4 o 6 equips no afectaria en el format de 1ª catalana ni de la 

pròpia 2ª catalana de la temporada següent 

5) Els jugadors han manifestat el seu rebuig de jugar partits o competicions amistoses  amb la 

finalitat de passar les setmanes o els mesos fins arribar al juny. Ens trobem en una situació 

crítica ja que els clubs de 3ª i 4ª catalana, arrel del comunicat de la no disputa de la competició 

a 2ª catalana, han trucat a jugadors per incorporacions inmediates. Necessitem de manera 

urgent, poder garantir que disputaran competició i podran competir fins a finals de juny al igual 

que la resta de categories. 

6) La competició propossada i de caràcter amistós, surt amb uns preus d’arbitratge superiors a les 

tarifes de 2ª catalana. 138 € per partit, quan són 106,50 € el preu real d’un partit de 2ª 

catalana. A banda d’això, no es contemplen assistents, fet que fa que la competició manqui de 

serietat quan el que s’està buscant és que els protaganistes hi formin part. Entenem que si la 

FCF vol que els clubs hi participin, el format ha de ser acord amb el nivell que s’hi participa. 

Garantir la disputa amb àrbitres assistents i fixar el preu en 167,50 € com els partits de pre-

temporada. 

7) Modificar el sistema de substitucions. Entenem que amb la situació actual, hi ha jugadors que 

no han pogut entrenar amb la plantilla al complet desde fa mesos. Afegir 7 canvis als partits 

enlloc dels 5 actuals i respectar 3 torns per equip + els canvis del descans lliures com sempre. 

8) Proposem una reunió telemàtica tal i com es va fer a la 1ª catalana, amb una representació dels 

club per valorar proposta de format i apropar postures abans de confirmar inscripcions. 

 

 

                                                                                                                    A Barcelona, 14 de març de 2021. 


