
 
 

Begues a 14 de Novembre de 2020 
 
En motiu dels dubtes i confusions generats pel comunicat emès recentment i per evitar 
malentesos i seguir actuant amb el màxim de transparència, ens adrecem a totes les 
famílies, socis i sòcies del Club Bàsquet Begues. 
 
Recordar-vos que el primer càrrec anual de 50,00 € correspon a la quota de soci/sòcia 
del Club Bàsquet Begues. 
 
Com a Club Esportiu de Bàsquet adherit i partícep de les competicions de la Federació 

Catalana tenim uns compromissos fixes anuals amb la federeració per la 

participació dels nostres jugadors, jugadores, delegats, delegats de camp, en concepte 
de quotes de inscripció i participació, fitxes federatives i assegurances mèdiques i 
esportives, a les quals fem front els mesos de setembre i octubre de la temporada en 
curs. 
 

A les despeses federatives cal afegir les despeses pròpies dels entrenaments 
(adquisició de material, entrenadors/entrendores, programa formatiu del Club Bàsquet 

Begues, programes de inclusió)  i partits (arbitratges, taules anotadores, softwares, 

elements electrònics).  
 
Aquest any cal sumar les inversions en material esportiu addicional, material de 
desinfecció i material de seguretat necessàries per fer front als protocols de contigència 
que se’ns exigeixen tant desde de la Federaració Catalana de Bàsquet com de 
l’Ajuntament de Begues.. 
 
Totes aquestes despeses, i les que poden anar sorgint en l’esdevenir de la temporada, 
es prorrategen entres les tres quotes trimestrals. 
 
En el comunicat ja us vam avançar que atenent a l’evolució santària i esportiva, i les 
comumicacions que tenim amb la Federació Catalana, us aniriem informant de com 
regularitzariem la primera quota de la temporada 2020 – 2021. 
 
Aquesta setmana ja estem en disposció de comunicar-vos que donada l’anul·lació dels 
entrenaments i partits el passat divendres 30 d’octubre de 2020, hem estimat poder fer 
el retorn d’uns 25,00 – 30,00 €, que regularitzarem amb la segona quota, que es farà 
efectiva al mes de gener del 2021. 
 
Tanmateix expressar-vos que la segona quota i la tercera quota aniran en conseqüència 
amb l’activitat esportiva d’entrenaments i competició que es pugui desenvolupar. 



 

 

 

Begues a 14 de Novembre de 2020 
 

 
En motiu dels dubtes i confusions en relació al desenvolupament i participació dels 
partits de competació dels nostres jugadors i jugadores. 
 
Expressar-vos que el Club Básquet Begues en conseqüència amb els seus principis 
fundacionals i expressats als propis estatuts del Club, és una club esportiu que 
desenvolupa la pràctica esportiva del bàsquet adherit a les competicions i activitats de 
la Federació Catalana de Bàsquetbol. 
 
Per aquest motiu aquesta temporada 2020 – 2021 amb les garanties sanitàries del 
sistema de competeció, per bombolles, desenvolupat per la Federació Catalanta de 
Bàsquetbol i les indicacions de la Secretaria General de l’Esport també participarem de 
les competicions federatives. 
 
Tanmateix expressar-vos que fidels al nostres principis d’actuació #respecte 
#compromís #treballenequip, que treballem en cada entrenament, en cada partit i 
donada la situació actual socio sanitaria comprenem i respectem totes les decisions 
individuals i de familia que es puguin prendre en relació a la no participació de les 
competcions aquesta temporada 2020 – 2021. 
 
En relació a la competició informar-vos que ahir divendres 13 de Novembre, en la 
circular 135, la Feraderació va comunicar als clubs esportius  la prolongació de 
l'ajornament de l'inici de totes les seves competicions. 
 
Podeu consultar la circular informativa a la pàgina web de la federació catalana de 
bàsquetbol i al web del Club Bàsquet Begues. 
 
Gràcies per la vostra comprensió en aquests moments tan complexes. En cas de 
qualsevol dubte i/o aclariment adreceu-vos al correu electrònic del club 
basquetbegues@gmail.com, o al telèfon del club al 690050472. 
 
 
Francesc Arranz Casas 
President Club Básquet Begues 
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