
 

Begues a 14 d’abril de 2020  

Benvolguts socis i sòcies,  

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

incerts i confusos que estem vivint com a conseqüència de la pandèmia fruit del Covid-19. En 

primer lloc, volem enviar molts ànims, forces i tot el nostre suport a tots aquells socis, sòcies, 

beguetans, beguetanes, amics i amigues del Club Bàsquet Begues que estan patint en primera 

persona o de ben a prop aquesta pandèmia. Molts ànims #TotSortiràBé. 

Com a Club estem pendents de poder reiniciar la nostra activitat esportiva i social tant bon punt 

s’acabi l’estat d’alarma que, de moment, s’ha allargat fins el proper 26 d’Abril de 2020.  

La Federació Catalana de Bàsquet, a la qual estem adherits, encara no ha pres cap decisió al 

respecte de les competicions a les quals prenem part com a Club Esportiu, i desconeixem si es 

reprendran o quedaran suspeses, cosa que ens fa impossible prendre una decisió com a Junta 

Directiva. Tot i això, continuem treballant per oferir solucions i alternatives als nostres jugadors, 

jugadores, socis i sòcies, en un període curt de temps. Estem a l’espera de les novetats a nivell 

de Govern, de la Federació Catalana de Bàsquet i de l’Ajuntament Municipal per a poder reiniciar 

la nostra activitat esportiva, educativa i social. Durant aquest període de transició, que esperem 

no vagi més enllà del 15 de Maig de 2020, us anirem mantenint informats de les decisions que 

prenguem com a Junta Directiva a mesura que vagin avançant esdeveniment i notícies des del 

Govern, Federació i Ajuntament de Begues.  

Tanmateix avançar-vos que posposem la Jornada de Bàsquet Familiar i la trobada d’escoles que 

teníem programada pel proper diumenge 26 d’Abril de 2020, i seguim treballant en els projectes 

i activitats que tenim programats per aquest mes de Juny i Estiu del 2020. 

Per qualsevol dubte o aclariment posem al vostre abast el telèfon del Club Bàsquet Begues 

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

vostres dubtes.  

Enviar-vos a tots i totes el nostre suport i escalf en aquests dies estranys que estem vivim aquest 

any 2020. Moltes gràcies, i recordeu #lasumadetotsésmésquemolts  

 

La Vostra Junta Directiva 

Begues a 14 d’Abril de 2020. 
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