
 

 

 

Begues, a 22de Juny de 2020. 

Des del Club Bàsquet Begues us volem informar que en la reunió d’entitats del passat dijous 18 

de Juny de 2020, convocada per l’Ajuntament de Begues, ens van comunicar a les entitats 

esportives que es manté vigent el Decret Municipal de 12 de març de 2020, relatiu al 

tancament dels equipaments esportius municipals. En l’actual context de represa això significa 

que davant la circumstància que NO PODEN GARANTIR LES CONDICIONS SANITÀRIES les 

citades instal·lacions romandran tancades durant els mesos de juny i de juliol. Amb aquesta 

decisió no podrem re emprendre els entrenaments a les instal·lacions del Pavelló Jaume Viñas. 

Des de la vostra Junta ja treballem amb il·lusió per preparar els actes de comiat d’aquesta 

temporada marcada per la pandèmia de la COVID-19 i  per tornar amb forces renovades a 

iniciar els entrenaments i competicions amb els nous equips de la temporada 2020 – 2021 el 

proper 01 de Setembre de 2020. 

Volem aprofitar la present comunicació per convidar-vos a l’Assemblea General del Club 

Bàsquet Begues el proper dissabte 11 de Juliol a les 19:00 hores (en breu us concretarem el 

lloc on tindrà lloc) en la qual farem balanç de la temporada 2019 – 2020, i us presentarem el 

nostre pla de treball per la temporada 2020 – 2021. 

Tanmateix enviar una forta abraçada a tots els nostres socis, sòcies, jugadors, jugadores, 

entrenadors, entrenadores, pares i mares per la vostra paciència i comprensió aquests dies 

que ens ha tocat viure. MOLTES GRÀCIES. 

Una darrera menció a tots els que heu participat i ens heu ajudat a dinamitzar les xarxes 

socials en aquest confinament forçat, i ens heu permès gaudir d’entrenaments virtuals i 

dinàmics i conèixer als nostres jugadors del Club Bàsquet Begues, i recordeu 

 

La suma de tots és més que molts!!! 

La Vostra Junta Directiva 

Club Bàsquet Begues 

 

 

https://basquetbegues.cat/

