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La mostra recull unes 50 peces de tota una vida

Serà puntuable per als Jocs
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Paralímpics

Exposició d'artesania en Organitzen un Torneig Internacional de
repujats d'Agustí Castellví Tennis en cadira de rodes a Figueres
a les Bernardes de Salt
CÈLIA ROCA
Figueres

MARISA MORILLO

La mostra podrà visitar-se fins al 14 d'octubre vinent.

,

G.V.
Salt

Fins al proper 14 d'octubre
es pot visitar a la casa de cultura Les Bernardes de Salt l'exposició d'artesania en repujats
d'Agustí Castellví, que recull
unes 50 peces realitzades al
llarg de la seva vida. La més
antiga de la mostra és un cendrer que l'artesà va crear cinquanta anys enrera «quan feia
d'aprenent a l'escola de belles
arts a l'Ateneu de Girona (damunt el cinema Modern)» i la

peça més nova és un quadre
d'una vista de Girona, <,<que havia de ser el regal de casament
d'una neboda però que, per problemes de salut, no vaig acabar
fins al dia abans de l'exposició».
A més a més s'hi troben peces
de joieria (anells i braçalets),
joiers, centres de taula, safates
i plats, entre d'altres objectes.
Per reunir aquesta cinquantena d'obres, Castellví els ha hagut de demanar als seus actuals
propietaris per uns dies, «ja que
la majoria les he regalades o
confeccionat per encàrrec».

El club de Tennis Figueres
serà la seu, del 29 de setembre a
r i d'octubre, d'un Torneig In-,
ternacional de Tennis en cadira
de rodes en el qual participaran
un mínim de 25 jugadors.
A més de cOmpetir-hi juga-'
dors espanyols, també assistiran a l'esdeveniment esportiu
sis jugadors francesos, un anglès i possiblement algun ten-nista belga o italià confirmarà
la seva participació, va explicar
un dels organitzadors i a la vegada jugador, Santi Silvas.
Silvas va afegir que aquesta
competició serà la de més relleu
que s'hagi fet a l'Estat Espanyol on només existeixen 22 jugadors federats de tennis en cadira de rodes. Va explicar així
mateix que es tracta del segon
campionat d'aquestes característiques* que es convoca a la
demarcació de Girona, «el primer es va fer a la localitat de
Platja d'Aro». Cada any però se
celebra el campionat d'Espanya a Madrid, i el de Catalunya a
Lleida.
Els partits de tennis en cadira de rodes tenen algunes variacions. «La pilota pot votar
dues vegades a terra, el primer
bot l'ha de fer dins de pista, i el
segon pot ser a fora. Una altra
norma és que la pilota no pot

ÀNGEL REYNAL

El torneig es va presentar durant una roda de premsa a l'ajuntament de Figueres.

tocar la cadira sense tocar
abans el terra». Les cadires de
rodes són especials. «Tots el jugadors tenen dues cadires, una
per circular amb normalitat i
r altra està feta expressament
per practicar aquest esport amb
les rodes inclinades perquè engirar no' et tombis».
-El fet de necessitar una cadira especial fa que hi hagi pocs
adeptes a aquest esport ja que
el seu preu com a mínim és de
300.000 pessetes i «de moment,
no hi ha subvencions».
Els primers dos dies de competició hi haurà una eliminatòria entre 16 jugadors que es

triaran segons la seva classificació en d'altres campionats.
Els quatre millors passaran al
quadre gran. Els partits corresponents al quadre final començaran dissabte vinent al migdia. Hi haurà un campió i un
semifinalista del quadre petit i
del gran.
Han col·laborat en l'organització del torneig l'Ajuntament
de Figueres, la Diputació de Girona, la conselleria d'Esports
de la Generalitat, diverses cases comercials i Mifas, que ha
eliminat les barreres arquitectòniques i ha adaptat el club als
jugadors.

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya n-1862
ESCOLA D'EMPRESES

Servei català de col·locació

ESTUDIS EMPRESARIALS PRIVATS
OBERTA LA MATRÍCULA. INICI EL 16 D'OCTUBRE, PLACES LIMITADES

TÈCNIC
ADMINISTRATIU
1 any

ADMINISTRACIÓ I
DmEÍXiQ D I M r a i S E S

acadèmic
3 anys acadèmics

+

especialització

- GRUPS REDUÏTS
Màxim estricte de 20 persones
- PROFESSORAT QUALIFICAT
D'alt nivell professional i docent

A c c é s directe a m b estudis a nivell de B U P .
Proves d'accés si el nivell previ és inferior.

A c c é s directe a m b estudis a nivell d e C O U .

TÈCNIC ADMINISTRATIU

GESTIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES

dii»eiii#iii
2 anys

1 any

acadèmics

A c c é s directe al segon curs acadèmic
per a l u m n e s a m b estudis de FP-II
administratiu.

acadèmic

A c c é s directe a m b estudis d e Diplomatura en
Empresarials, Enginyeria Tècnica o altres
Diplomatures universitàries

- CONTINGUT PRÀCTIC
Matèries aplicables, sense teoria
inútil
- ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
A càrrec de psicòlegs del treball
- BORSA DE TREBALL
Connectada amb el departament
de selecció

Per a m é s informació i inscripcions, truqueu o veniu personalment. Horari d e secretaria: d e 9 a 1,30 ï de 4 a 8 h.
Rda. Ferran Puig, 1,1a planta (Plaça Marquès de Camps) GIRONA
(a 2 minuts de les estacions d'autobusos i de tren)
BORSA DE TREBALL - SELECCIÓ DE PERSONAL - TREBALL TEMPORAL
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