Diari de Girona ■ Dilluns, 3 d’abril de 2006

3

Comarques
VISITA REIAL➜ La recepció institucional
ALT EMPORDÀ

Els Prínceps de Girona clausuren a Castelló
la Copa del Rei, que ha organitzat Mifas
Visiten el consistori, i descobreixen una placa commemorativa redactada només en català
Joaquim Bohigas, Castelló.

Els Prínceps de Girona van passar ahir prop de 4 hores al municipi de Castelló d’Empúries
per assistir a la final de la XXVIII
edició de la Copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes, organitzada per l’associació Mifas i
l’Ajuntament. Abans de ser presents en el partit, Felip i Letizia
van ser rebuts per membres del
govern local a l’edifici consistorial. Els Prínceps de Girona van
descobrir una placa que recorda la jornada. A la inscripció, es
llegeix només en català: «Ses alteses reials els prínceps d’Astúries i de Girona han visitat la
comtal vila de Castelló d’Empúries el dia 2 d’abril de 2006». La
placa està situada en la zona porxada –en un punt abans d’accedir a les dependències municipals–, i comparteix espai amb
3 més: l’agermanament amb
Elna, una altra descoberta per
l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol, i a propòsit dels 750 anys de l’hospital de
Santa Llúcia.
Sempre acompanyats per l’alcalde de Castelló d’Empúries,
Xavier Sanllehí, els Prínceps va
sortir escassos segons per saludar els veïns –no arribaven al
centenar– del municipi congregats. Tanmateix, abans d’accedir a la balconada, Felip i Letizia van realitzar el primer contacte cos a cos amb els habitants
de Castelló, realitzant encaixades de mans als qui s’hi adreçaven. Per desplaçar-se de l’edifici consistorial –nucli antic– al
pavelló poliespor tiu –zona
nova–, els Prínceps van utilitzar
el cotxe oficial, escortats per diferents vehicles del cos de seguretat. L’amplada dels carrers
va dificultar el pas de la comitiva reial. Els membres destinats
a aquesta tasca eren fàcilment
identificables des de primera
hora del matí al voltant de l’edifici consistorial i el pavelló.
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BALCONADA. Saludat el consistori, els Prínceps van adreçar-se a les persones reunides a l’Ajuntament abans de desplaçar-se al pavelló esportiu.

L’ONCE Andalucía compleix amb els pronòstics
i s’emporta el títol derrotant el Vital Vigo
Joaquim Bohigas, Castelló.

El president de Mifas, Pere Tubert, va rebre la comitiva reial a
la vorera de la zona d’accés al pavelló i, juntament amb la resta
d’autoritats, es van desplaçar dins
la instal·lació esportiva. Abans
d’entrar, els Prínceps de Girona
van tornar a encaixar mans a les
persones situades darrere les
tanques de seguretat. L’arribada
de Felip i Letizia va ser resposta
amb aplaudiments pels espectadors, els quals esperaven el començament del partit que van enfrontar el Vital Vigo i l’ONCE Andalucía i que va finalitzar la victò-
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AUTORITATS I JUGADORS. Els 2 equips rivals, en una fotografia pel record.

ria de l’equip andalús –favorit per
haver guanyat les 3 darreres edicions de la lliga– per 11 punts de
diferència (62-73). Abans de la
competició, es va celebrar la cerimònia de clausura amb la participació destacadíssima de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries, que va realizar vistoses
coreografies al·legòriques del
passat i present del municipi. La
desfilada dels equips participants
anava encapçalada pels gegants.
Els Prínceps de Girona presideixen avui la commemoració del
50è aniversari de la creació del
Parc Nacional d’Aigüestortes.

7 MILIONS DE PERSONES
1 ESTATUT

JOAN SAURA President d’ICV
CENTRO MÉDICO PSICOLÓGICO
ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO
DE CONDUCTAS ADICTIVAS

Deshabituación de consumo
de alcohol, cocaína, cannabis
y otras drogas en tratamiento
hospitalario y ambulatorio.
Teléfono de contacto 932 019 856
http://www.centrobonanova.com
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JORDI MIRALLES Coordinador d’EUiA

AVUI a les 8 del vespre
Hotel CARLEMANY (GIRONA)

