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ROSES

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

L’alcalde emet un ban convidant a rebre
els Prínceps d’Astúries a la Copa del Rei
Els actes van començar ahir i durant tot avui tenen lloc les competicions esportives
DdeG, Castelló d’Empúries.

L’alcalde de Castelló d’Empúries,
Xavier Sanllehí, ha emès un ban
convidants a tots els veïns a ser
presents diumenge a l’acte de
benviguda als Prínceps d’Astúries i de Girona, Felip de Borbó i
Letizia Ortiz que visitaran la població per participar en els actes
de la Copa del Rei en cadira de rodes. L’Ajuntament els convida «a
ser testimonis d’aquest esdeveniment històric».
Els Prínceps d’Astúries arribaran a Castelló d’Empúries al
matí i s’adreçaran a l’Ajuntament on seran rebuts per les autoritats locals. Serà allí on, des
del balcó de l’Ajuntament, saludaran els castellonins que s’apleguin al pati del Palau dels
Comtes. L’acte està previst a dos
quarts de dotze del migdia.
Tot seguit es desplaçaran al pavelló poliesportiu per participar
en els actes esportius de la Copa
del Rei que van començar ahir i
s’allarguen fins diumenge. Els
Prínceps lliuraran el trofeu dins
la cerimònia de clausura d’aquesta competició que Mifas i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries organitzen conjuntament que
té l’objectiu de donar ressò a la
pràctica de l’esport professional
per a persones amb disminucions
físiques.
Els actes d’aquesta final de la
Copa del Rei van començar ahir
amb la inauguració de l’exposició
25 anys de Mifas a les sis de la tarda a la sala gòtica del Palau dels
Comtes, on es pot fer un recorregut per la història i les activitats
desenvolupades per aquesta entitat al llarg del seu quart de segle d’història.
A dos quarts de vuit al pavelló

L’acte d’obertura
va comptar amb
la participació
d’entitats
Marc Estarriola, L’Escala.

L’Aula Municipal de Música
de l’Ajuntament de Roses ha
organitzat un concert de cant
coral al Teatre demà. En
aquesta ocasió han estat convidades a participar en el concert de primavera la Coral Palandriu de Llançà, la Coral
Bon Ressò de Cassà de la Selva, el Group Medley i la Coral
Miscel·lània, aquests dos darrers de Roses. El concert serà
a les set de la tarda.

FIGUERES

Colònies a la Vall
de Bianya
Els municipis de l’Alt Empordà que ofereixen serveis a
la Joventut organitzen per
aquesta Setmana Santa unes
colònies de tres dies per a joves d’edats compreses entre
els 12 i els 17 anys. Les activitats que es portaran a terme
a les colònies a la Vall de Bianya, són tallers, jocs, gimcanes, rutes amb BTT, debats,
entre altres. Les places són limitades.
CONXI MOLONS

COMPETICIÓ. L’enfrontament ahir entre CB Mifas-Esplais i la Selecció Espanyola Sub22.

■

La XI edició del Triumvirat Mediterrani eliminarà el tradicional
sopar romà i en el seu lloc el
substituirà per la Cena Principalis. Aquest serà un sopar a peu
dret, però que comptarà amb diversos tastets de plats d’inspiració grecoromana. Els plats seran
elaborats per l’Associació de
Restauradors de l’Escala, la qual
encara s’està constituint. En total hi participaran una vintena de
restauradors del municipi i també es comptarà amb la col·laboració de l’Associació Joves Cuiners.
El sopar comptarà amb la participació del grup de Danses la
Farandola i amb espectacle i animació a càrrec del grup de teatre d’acció Excàlibur. La Cena
Principalis tindrà lloc el divendres 28 d’abril a les 10 de la nit,
després de la inauguració del
Triumvirat.
Aquesta però no serà l’única
de les novetats amb les quals
comptarà el Triumvirat Mediter-

Concert de l’Aula
de Música

JAUME PURCALLAS

BALLS. Entitats de la població a l’acte d’obertura de la Copa del Rei.

d’esports es va celebrar la cerimònia d’obertura que va aplegar les actuacions de diverses entitats del municipi com l’Esbart
Marina o el Barques Esbart. A
continuació es va disputar el partit inaugural de la Final XXVIII
edició de la Copa del Rei on es
van enfrontar el CB Mifas-Esplais
i la Selecció Espanyola Sub22. Els
actes d’ahir es van cloure amb un
pica pica a càrrec de la Lliga Contra el Càncer en una carpa al costat del pavelló d’esports. Avui tindran lloc les competicions esportives. Ala primera eliminatòria
està previst que s’enfrontin el
Guttman FC Barcelona i el Vital
Vigo Amfiv; a la segona ho faran
GAM Joventut Badalona i la Fundación Grup Norte Valladolid; a
la tercera CD Fundosa Once de
Madrid i Mideba de Badajoz; i el
quart One Andalucia i Sandra
Gran Canària de las Palmas.

L’ESCALA

El Triumvirat canvia el tradicional
sopar romà per la «Cena Principalis»
Els plats seran elaborats per l’Associació de Restauradors

JAUME PURCALLAS

PRESENTACIÓ. L’alcalde de l’Escala, Josep Maria Guinart (al centre).
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rani d’enguany, també s’ha incorporat la formació de guerrers
grecs del grup Athenea Prómakhos a la rua, que també
comptarà amb la par ticipació
d’Excàlibur. Aquest mateix grup
teatral serà l’encarregat d’introduir dues novetats més al festival temàtic; un casament al mercat el diumenge a les 11 del matí
i, finalment, una representació
de safareig al mercat a tres
quarts de cinc de la tarda.
La resta d’actes que se celebraven en les anteriors edicions
han decidit mantenir-se per la
seva consolidació.
«Reviure el passat. Festes de
divulgació històrica a Catalu-

GOVERN MUNICIPAL

Oficina d’Atenció al
Ciutadà a l’Escala
L’Ajuntament de l’Escala
obrirà el mes de maig, segons
les previsions, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) que
pretén canalitzar tots els tràmits que es fan des de l’Ajuntament. Segons explica el regidor Carles Cer vantes, en
una entrevista al butlletí municipal, s’hi podran fer les
gestions o bé sol.licitar permisos, o també saber l’estat
de les tramitacions, entre altres.
■ La Jonquera organitza nous

cursos de Capoeira Infantil
que s’impartiran els dilluns i
dimecres de dos quarts de sis
de la tarda a dos quarts de set.
Les inscripcions es fan al centre Can Laporta.
nya». Aquest és el títol de l’exposició que tindrà lloc enguany
a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de l’Escala, la qual vol
donar a coneixer les diferents
festes que es fan a Catalunya de
reconstrucció romana i iniciar
una via de col·laboració amb la
resta de poblacions per donar-se
a conèixer mútuament i coordinar esforços.
Taula rodona, «El temps ahir i avui»

D’altra banda, també es tornarà a repetir el format de taula
rodona en lloc de la conferència
que es feia anys enrere. Així, el
dissabte 29 d’abril, a les vuit del
vespre a la sala d’actes de l’Ajuntament i sota el títol El temps
ahir i avui, hi tindrà lloc una taula rodona que comptarà amb la
par ticipació d’un arqueòleg i
dels meteoròlegs Josep Pascual
de l’obser vatori de l’Estar tit i
amb Mònica López, la metereòloga que col·labora diàriament al
programa Els Matins de TV3
amb Josep Cuní.

