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ESPORTS

AVINYONET

Castelló serà la seu de la final de la Copa
del Rei de bàsquet en cadira de rodes

Prenen mesures
per evitar el perill
d’un pendent
per als cotxes
Acn/DdeG, Avinyonet de
Puigventós.

Els Prínceps d’Astúries i Girona presidiran la clausura de la competició el 2 d’abril
DdeG, Castelló d’Empúries.

Castelló d’Empúries serà la seu
de la final de la Copa del Rei de
bàsquet en cadira de rodes. L’acte que està organitzat per Mifas
el presidiran els Prínceps d’Astúries. L’esdeveniment aplega
altres actes socials i culturals
durant els tres dies de competició, del 31 de març al 2 d’abril.
Per a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i per a la seva població «és tot un honor poder disposar d’un esdeveniments esportiu d’aquest tipus. És molt impor tant poder ser la seu d’una
competició oficial d’aquesta
mena, ja que gràcies a això Castelló d’Empúries es podrà localitzar ràpidament a tot l’Estat espanyol» ha explicat l’alcalde, Xavier Sanllehí. Des de Mifas, el
president, Pere Tubert, ha assenyalat que la final no se celebra a Castelló per casualitat sinó
pel treball que en el seu dia Castelló va fer a Mifas «quan no tenia on poder desenvolupar l’activitat esportiva».

L’esdeveniment
es complementa
amb activitats
diverses
■

DdeG

PRESENTACIÓ. Els organitzadors de l’esdeveniment, presentant l’acte ahir a la sala gòtica de Castelló.

A la primera eliminatòria dels
quarts de final s’enfrontaran el
Guttmann FC Barcelona i el Vital Vigo Amfiv; a la segona ho faran GAM Joventut Badalona i la
Fundación Grupo Norte Valladolid; i a la tercera s’enfrontaran
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CD Fundosa Once de Madrid i
Mideba de Badajoz. Finalment,
el quart partit eliminatori emparellarà el One Andalusia i
Sandra Gran Canària de las Palmas.
Paral·lelament, el 31 de març

a les sis de la tarda s’inaugurarà
a la sala gòtica una exposició
fotogràfica Club Mifas, 25 anys;
taules rodones sobre el bàsquet
en cadira de rodes com a teràpia
o competició o la cerimònia de
clausura amb els Prínceps.

Els operaris treballen des de
fa unes setmanes en la construcció d’una escullera al vial
del nucli urbà d’Avinyonet de
Puigventós. L’aigua de la pluja i les arrels dels arbres havien anat erosionant un dels
marges de la carretera i existia el perill que els cotxes caiguessin per un pendent amb
les conseqüències que això
podria comportar.
L’obra s’executa per fases.
El cost s’afrontarà amb les inversions que faran la Diputació de Girona, la Generalitat i
l’Ajuntament d’Avinyonet de
Puigventós. Es tracta d’un
tram de carretera que utilitza
qualsevol conductor que passa per Avinyonet de Puigventós, ja que és el vial que porta
fins al poble i també fins a les
carreteres que condueixen
als municipis veïns de Vilanant i Cistella. L’alcaldessa,
Maria Terradas, ha explicat
que aquesta actuació urbana
era indispensable. En aquest
sentit ha explicat que «es
tractava d’un tram molt fràgil,
que amb el pas dels anys ha patit l’erosió de l’aigua de la pluja i del creixement de les arrels
dels arbres». A banda de
l’escullera, la zona s’il·luminarà.

