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Els jugadors del BAXI Manresa
també es queden a casa
Atenció als fills, sèries i pel·lícules entre les activitats més recurrents
? El BAXI Manresa, lluitant #ContraelCoronavirus
(https://twitter.com/hashtag/ContraelCoronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i també
contra l'avorriment!
?? Un dels nostres capitans, el @GjouC (https://twitter.com/GjouC?ref_src=twsrc%5Etfw) , ens
explica què farà aquests dies mentre no pugui sortir de casa.
?? Quina sèrie li recomanaríeu, al Guillem?#JoEmQuedoaCasa
(https://twitter.com/hashtag/JoEmQuedoaCasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#YoMeQuedoEnCasa
(https://twitter.com/hashtag/YoMeQuedoEnCasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/Q7nyY8fbyN (https://t.co/Q7nyY8fbyN)
? BAXI Manresa ? ??? ?? ???? (@BasquetManresa) March 13, 2020
(https://twitter.com/BasquetManresa/status/1238549690800640000?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des de fa uns dies està en marxa l'etiqueta #joemquedoacasa. Forma part d'una campanya per
aconseguir que la població no surti a no ser que sigui per activitats imprescindibles (anar a
comprar, tenir cura de gent depenent?). El món de l'esport no n'és aliè i a casa nostra s' han
sumat entre d'altres jugadors del BAXI Manresa.
Guillem Jou, Pere Tomàs i Eulis Báez han penjat diversos vídeos a través del compte de Twitter
del Bàsquet Manresa explicant com passaran aquests dies. Jou diu que passarà aquests dies de
confinament jugant a la Play Station i mirant la nova temporada d'Élite. El de Llagostera demana
també recomanacions de més sèries i sobretot recomana fer cas a les autoritats.

? El BAXI Manresa, lluitant #ContraelCoronavirus
(https://twitter.com/hashtag/ContraelCoronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i també
contra l'avorriment!
? Mireu que fa el "Papi" @ecbaez13 (https://twitter.com/ecbaez13?ref_src=twsrc%5Etfw) , a casa
amb els seus.
?? I vosaltres? Expliqueu-nos què feu!#JoEmQuedoaCasa
(https://twitter.com/hashtag/JoEmQuedoaCasa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#YoMeQuedoEnCasaFestival
(https://twitter.com/hashtag/YoMeQuedoEnCasaFestival?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/9H2j7keRVf (https://t.co/9H2j7keRVf)
? BAXI Manresa ? ??? ?? ???? (@BasquetManresa) March 14, 2020
(https://twitter.com/BasquetManresa/status/1238787263963762693?ref_src=twsrc%5Etfw)
Tomàs, per la seva banda, mostra la col·lecció de cotxes, coets i altres joguines del seu fill petit.
"Amb un nen petit no hi ha temps per a l'avorriment", comenta. I s'afegeix als desitjos de Jou de
passar aquests dies el millor possible.
Finalment, Eulis Báez apareix amb els seus tres fills en una imatge molt familiar. El dominicà
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també passarà aquests dies en família i distraient-se amb els videojocs.
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