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LA VISITA DELS PRÍNCEPS D’ASTÚRIES

Fredor i poca expectació per la visita dels
prínceps d’Astúries a Castelló d’Empúries
Van presidir la final de la 23a copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes, organitzada per Mifas i l’Ajuntament
ANNA PUIG / Castelló d’Empúries

Rebuda freda i poc multitudinària en la
visita dels prínceps d’Astúries ahir a Castelló d’Empúries. Felip i Letícia van assistir a la final de la copa del Rei de bàsquet
●

Els prínceps estaven convidats pel grup Mifas i per
l’Ajuntament de Castelló,
organitzadors d’aquesta
edició de la copa del Rei
en cadira de rodes. El desplegament policial va ser
espectacular. Policia local,
Mossos d’Esquadra i
l’equip de seguretat de la
Casa Reial van blindar la
vila comtal. Fins al punt
que no van permetre la
concentració d’un grup
que volien protestar contra
la monarquia amb una
concentració al pont Vell,
situat a centenars de metres del pavelló d’esports i
de l’ajuntament.
Tot i això, l’expectació
que van generar els prínceps va ser més aviat poca.
A quarts de dotze del migdia van arribar a l’ajuntament on van descobrir una
placa commemorativa i
van sortir al balcó per saludar la gent. No hi havia
més d’una cinquantena de
persones. Felip i Letícia es
van acostar als veïns i els
van donar la mà, una acció
que van repetir quan van
arribar al pavelló, on els
esperaven un centenar de
persones més. Posteriorment, els prínceps van presidir la cerimònia de clausura de la copa del Rei, la
final i l’entrega de trofeus.
En acabat, a quarts de quatre, quedava poca gent per
acomiadar-los.

en cadira de rodes i, abans, havien anat
fins a l’ajuntament per descobrir un placa
i signar el llibre d’honor. Poc més d’una
cinquantena de persones –a part de les autoritats– els van rebre al pati de la casa

consistorial i un centenar més els esperaven a l’entrada del pavelló. Els prínceps
van saludar i donar la mà a un públic encuriosit per veure com eren de prop els representants de la monarquia. Després de

la disputa de la final de bàsquet, que van
presenciar unes 500 persones, Felip i Letícia van entregar els trofeus a l’equip guanyador, els sevillans ONCE Andalucía, i
al segon classificat, el Vital Vigo AMFIV.

la crònica

«La Leti fa bona olor»
ANNA PUIG

No eren ni monàrquics convençuts ni republicans que anaven a escridassar-los. El públic que es
va aplegar a Castelló era gent encuriosida per veure
de prop aquells personatges que surten a les revistes del cor i a la televisió. «Li hem preguntat per la
nena!», deia una dona després d’haver saludat Felip i Letícia al pati de l’Ajuntament. «I quina bona
olor que feia la Leti! Segur que porta un perfum ben
car», deia una altra. Comentaris sobre l’alçada del
príncep i de la bona figura que llueix la princesa
després de l’embaràs se sentien a dojo.
Els representants de la reialesa arriben en helicòpter a Empuriabrava i després es desplacen fins a
Castelló en el cotxe oficial. Després d’haver passat
per l’ajuntament es dirigeixen cap al pavelló. Saluden i somriuen als veïns, que els aplaudeixen tímidament. La gent els vol veure de prop, donar-los la
mà i després fer safareig. De fons se sent com un
dels grallers que havien d’actuar en la cerimònia de
clausura entona les primeres notes d’Els segadors.
Un cop dins el recinte esportiu i després d’haver
rebut els aplaudiments dels assistents, comença
l’acte de cloenda del campionat. L’esbart Foc de
Castelló ofereix una dansa que, curiosament, representa la guerra dels carlins contra els isabelins. Els
nens, vestits de carlins, i les nenes, amb la indumentària tradicional catalana, ballen tot fent onejar
una bandera catalana. Poc després, el Club Bàsquet
Mifas Esplais entrega al príncep Felip una samarreta de l’equip amb el seu nom.
Comença el partit de bàsquet. Felip i Letícia comenten les jugades, s’agafen la mà i conversen amb
la resta d’autoritats, entre ells l’alcalde de Castelló,
Xavier Sanhellí, ara de CiU i abans d’ERC. A
quarts de quatre finalitza tot i els prínceps marxen.
Queden pocs curiosos per acomiadar-los. Es desmunta l’espectacular dispositiu policial i la vila
comtal queda en calma.
●

A dalt, la samarreta que va rebre el príncep del Club Bàsquet Mifas Esplais. A baix, saludant
els veïns als afores del pavelló i des del balcó de l’Ajuntament. / MIQUEL RUIZ
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