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El pavelló de Fontajau i les ribes del Ter s’omplen de joves esportistes
Desenes de nens i nenes van participar ahir
en alguna de les moltes disciplines esportives que s’oferien al pavelló de Fontajau i
a les Ribes del Ter, en la 22a edició de la jornada de recreació i esport que organitza
l’Ajuntament dins la primavera esportiva.
El Servei Municipal va organitzar activitats
durant tot el dia en els dos espais. De deu

del matí a dues del migda i de quatre a set
de la tarda.
Les diferents diciplines estaven obertes
tant als nens i les nenes, com als pares i mares i a qualsevol persona interessada que
volgués gaudir d’un dia lúdic i esportiu. Hi
havia diferents trobades esportives de futbol 7, futbol 5, minibàsquet, minivolei,
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minihandbol i boccia. També podien participar de forma lliure en simultànies d’escacs, partits de minitennis, ultimate, curses
d’orientació, caiac, tir amb arc, inflables, tir
al plat, esgrima, rocòdrom per practicar escalada, quads i un munt d’activitats recreatives que hi havia preparades com un taller
de malabars i taller de percussió, entre al-

tres. Alhora es van oferir exhibicions de
funky, patinatge, aeròbic, gimnàstica rítmica i agility. La festa va acabar a mitja tarda
amb un gran bany d’escuma. La setzena edició de la pri-mavera esportiva que organitza el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament inclou aquest any una quarantena
d’activitats entre els mesos de març i juny.
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Mifas celebra la
primera festa de
la convivència

Mifas va celebrar ahir la primera festa de la convivència al
barri de Sant Narcís de Girona.
Va haver-hi una cercavila, jocs
infantils, teatre i un concert.
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Botiga al carrer
dels comerciants
de l’Eixample

L’Associació de comerciants de
l’Eixample de Girona va organitzar ahir una nova edició de la botiga al carrer. Els botiguers van
muntar les seves parades als prin-

cipals carrers com la Creu, Migdia o Pare Claret. Per cada compra es podia participar en el sorteig d’una bicicleta i passis per a
diferents atraccions.

