Begues a 08 de maig de 2020

Benvolguts socis i sòcies,
Des del Club Bàsquet Begues ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos partíceps de les
decisions que vam prendre a la junta extraordinària del passat diumenge 3 de Maig de 2020, en
el modus videoconferència, arran de les notícies i esdeveniments succeïts del COMUNICAT FCBQ
- Finalització definitiva de totes les competicions. La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ)
anuncia la finalització de totes les seves competicions federades corresponents a la temporada
2019-20.
Podeu consultar el comunicat al següent enllaç: https://www.basquetcatala.cat/noticies/8553
Com a Junta Directiva hem decidit, amb el proposit d’oferir la màxima transparència i sinceritat,
comunicar-vos les decisions que es van prendre i que a continuació us exposem.


Donar per finalitzada la temporada 2019 – 2020. La comissió esportiva i social ja han
endegat la difusió de la temporada 2020 – 2021, la planificació esportiva i la planificació
d’equips, nous espais i entrenadors, i en breu ja podreu fer la vostre reserva de plaça a
wwww.basquetbegues.cat



Sou molts els que ens pregunteu quina serà la data per tornar als entrenaments, però
no podem concretar cap data perquè no depèn de nosaltres. Com tots sabeu, hem
iniciat les primeres fases de desconfinament que ens hauran de dur, si tot evoluciona
favorablement, a poder tornar a la nostra activitat esportiva en les condicions de
seguretat i salut que ens indiquin les autoritat competents i l’Ajuntament de Begues. El
que sí us volem avançar que des de fa dies treballem per buscar alternatives i propostes
d’entrenament a l’aire lliure per poder reemprendre la nostra activitat el més aviat
possible, prenent les mesures de protecció corresponents.
Tanmateix recordar-vos que el passat dijous 30 d’abril vam iniciar sessions setmanals
d’entrenament a través d’Instagram Live, que volem mantenir-los mentre duri el
confinament els dimarts i dijous de 19,15 hores a 20,00 hores, a les quals us animen a
seguir i participar. El nostre compte Instagram és

@basquetbegues

En paral·lel tots els divendres estem coneixent als nostres jugadors i jugadores a través
de les entrevistes

Instagram Live que dinamitzen des del Club Bàsquet Begues.



A nivell econòmic, en relació a la tercera quota cobrada a inicis de març, corresponent
als mesos d’abril, maig i juny us proposem les següents opcions:
1. Dipositar la quota en una targeta moneder virtual, amb la finalitat de disposar de
l’import de la darrera quota a compte de les activitats que es programin durant els
mesos d’estiu o bé de la primera quota de la propera temporada.
2. La devolució de la quota, mitjançant transferència bancària per part del Club de
Basquet Begues.

En qualsevol cas, preguem informeu de l’opció escollida omplint un formulari a la web del
club https://basquetbegues.cat/area-economica/opcions-3era-quota/.


En relació al casal d’estiu, hem començat a treballar amb les ganes i il·lusió de poder
oferir-vos una nova edició del casal d’estiu del bàsquet Begues del 29 de Juny al 31 de
Juliol (5 setmanes). Per saber una mica la vostra intenció us animen a omplir la següent
enquesta al respecte https://basquetbegues.cat/enquesta.

Volem aprofitar l’avinentesa per agrair la feina i col·laboració, en aquest dies estranys i
diferents, a tots els entrenadors i entrenadores, delegats i delegades, socis i sòcies per la vostra
col·laboració a les xarxes socials, i sobretot per la comprensió i paciència. Són moments difícils i
hem de prendre decisions que no comprometin a nivell social ni econòmic el futur del nostre
club, un futur incert per complert.
Enviar-vos a tots i totes el nostre suport i escalf, i recordeu més que mai
#lasumadetotsésmésquemolts.
Per últim, recordar-vos que si teniu qualsevol dubte, suggeriment o neguit us podeu
comunicar amb nosaltres a través del mail basquetbegues@gmail.com i del telèfon 690050472.
La Vostra Junta Directiva

