
 

 

Begues a 20 d’abril de 2020 

Benvolguts socis i sòcies,   

Des del Club Bàsquet Begues ens posem en contacte, novament, amb vosaltres aquests dies incerts i 

confusos que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia fruit del Covid-19. Per mitjà del següent 

comunicat emès per la Federació Catalana de Bàsquet ha pres la decisió de suspendre i donar per 

finalitzada la competició (excepte sènior i preferent) en cas que el Govern prorrogui l’estat d’alarma, com 

ha succeït. 

 

 

Per part del Club Bàsquet Begues seguim pendents de qualsevol actualització i la comunicarem el més 

aviat possible, així com les decisions que se’n puguin derivar en la nostra gestió esportiva, econòmica i 

social.  Prenent el compromís de seguir informant-vos amb la màxima transparència i sinceritat; marcant 

el proper 20 de maig com a data per prendre una decisió al respecte. 

Ara el més important és la salut dels i les nostres esportistes, així com dels entrenadors, entrenadores, 

socis, sòcies, amics i amigues. 



 

 

Des del Club Bàsquet Begues treballem per tornar el més aviat possible, quan les condicions siguin 

segures, a la nostra activitat esportiva, social i cultural al #JaumeViñas. Per aquest motiu com a Club de 

Bàsquet Begues volem mantenir la flama del nostre esport a través de les nostres xarxes socials 

@basquetbegues i de la nostra pàgina web basquetbegues.cat  

Volem aprofitar el present comunicat per agrair la força, coratge i compromís del nostre equip 

d’entrenadors, entrenadores, delegats i delegades que no han deixat de fer-nos arribar material 

(entrenaments, exercicis, fotografies, pel·lícules, anècdotes, etc. ) per mantenir viva la flama del 

@basquetbegues i poder seguir digitalment amb la pràctica del nostres esport, el BÀSQUET. 

Tanmateix agrair-vos a totes les famílies la vostra comprensió i col·laboració, junts formem i som el motor 

del Club Bàsquet Begues. 

En breu tindreu més novetats als nostres canals de comunicació: entrenaments en directe, entrevistes en 

directe als nostres jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores entre d’altres. 

També trobareu recomanacions, música, ritmes i receptes dels nostres amics, amigues i col·laboradors 

del Bàsquet Begues. 

Moltes gràcies a tots i totes.!!!! 

Per qualsevol dubte o aclariment recordeu que teniu al vostre abast el telèfon del Club Bàsquet Begues 

(690050472) i el correu electrònic economica@basquetbegues.cat, on buscarem solucions als vostres 

dubtes.  

Ara més que mai la unió fa la força, i pren més sentit el nostre lema #lasumadetotsésmésquemolts. 

 

 

 

#Seguimacasa. 

#JoEmQuedoACasa #JoEntrenoACasa #BeguesACasa 

La Junta Directiva 

mailto:economica@basquetbegues.cat

