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Barcelona, dissabte 14 de març de 2020.- Globasket té com a valor fundacional que els joves de tot el
món es connectin entre ells a partir de la pràctica comuna del bàsquet formatiu.
La greu situació de pandemia mundial motivada per la propagació entre les persones a causa del COVID
19 que es va iniciar a la Xina i que, a data d'avui, ja es troba present en la major part de països de tot el
món, és un GREU CONDICIONANT per poder dur a terme la celebració dels propers 2 torns del Globasket
2020 (1er torn del 4 al 9 d'abril i 2n torn del 13 al 18 d'abril) amb normalitat. Tant el Ministeri de Sanitat
del Govern d'Espanya com el de la Generalitat de Catalunya ens conviden a haver d’aturar-lo, sent la
Salut dels nostres joves allò que més ens importa i per això ho entenem i ens obliguem plenament.
Tot l'equip de Globasket portem des del passat mes de juliol del 2019 amb aquest projecte i no volem
que els joves deixeu passar aquesta oportunitat de participar, i és per això que, com a factor positiu, us
emplacem a que pugueu esperar fins al proper mes de març 2021 (1er torn de el 27 març a l'1 d’abril i
2n torn de el 5 all 10 d’abril) en què el portem a terme.
Tot el nostre equip de Globasket segueix estant a la vostra disposició per coordinar els vostres dubtes i
inquietuds i us atendrem de cara a poder superar aquest període de transició de la millor manera
possible i continuant amb novetats que en pròxims dies ja anireu coneixent.
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