Cassà al Dia

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Antoni Baulida, Josep Carreras i Arcadi Calzada, després de la firma del conveni que protocolitza la col·laboració del
tenor amb l'ajuntament de Cassà

Josep Carreras firma l'acord que permetrà
tenir camp de gespa abans de mig any
El tenor Josep Carreras i l’alcalde de Cassà, Antoni Baulida, van rubricar el passat
18 de novembre al migdia l’acord que
permetrà que el poble disposi d’un camp
de futbol de gespa artificial en menys de
mig any. El conveni firmat per l’ajuntament
i el cantant i que va ser signat amb la pre-

sència del president de Caixa de Girona,
Arcadi Calzada, i del fill, Albert, i de l’oncle del cantant, Albert Carreras Soler, estableix que la família de Josep Carreras
abonarà els interessos que suposarà
l’operació creditícia que haurà de contractar l’ajuntament per poder executar el pro-

jecte.
Com s’havia anat anunciant en els darrers mesos, l’ajuntament i el cantant venien negociant la firma de l’acord que s’ha
fet realitat. Segons va comentar el mateix
Carreras, la idea original del conveni va
sorgir arran d’un sopar amb Arcadi

Adelaida Lloveras i Nadal
va morir el el dia 11 de
novembre de 2002 a l'edat
de 87 anys a Las Palmas
de Gran Canaria.
Era filla de Joan i Lluïsa i
vídua de Marià Ametller i
Argelés.
Deixa dos fills: Rosa M i
Lluís.
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Josep Carreras es va sotmetre a una sessió fotogràfica als
voltants de Can Nadal
Calzada, en el qual, com que tots dos són
molt afeccionats al futbol, es va comentar
la possibilitat de donar suport a l’esport
cassanenc. El pare del cantant era fill de
Cassà i en guardava molt bons records,
com va comentar en la roda informativa
feta per presentar el conveni i per això es
va arribar a l’acord de donar suport a la
construcció d’un camp de gespa artificial
al poble, a canvi que el torneig local portés el nom de Josep Carreras i Soler i que
es posés una placa al camp de futbol.
L’alcalde de Cassà de la Selva. després d’esbossar els aspectes més remarcables del tracte va anunciar que, segons
les seves previsions, el camp podria ser
una realitat el març o abril de l’any que
ve. Segons Baulida, el primer que cal és

aprovar el pressupost municipal – al ple
de finals de gener - que tingui en compte
la inversió per fer l’obra. Després caldrà
concretar l’operació creditícia amb Caixa
de Girona i engegar els processos per a
la construcció del camp de gespa, que es
podria fer en unes 5 setmanes. El pressupost global de la construcció del camp de
gespa artificial, que s’ubicarà on hi ha l’actual camp de competició, podria ser d’uns
500.000 euros i l’aportació de la família
Carreras seria d’entre 50 i 60.000 euros
segons càlculs estimatius.
Josep Carreras va recordar que una de
les primeres vegades que havia vingut a
Cassà havia estat amb motiu del 75è aniversari del seu pare, l’any 1988, i el tenor
va aprofitar per veure la casa on havia

residit la seva família, ben a prop de l’actual ajuntament: “ el meu pare m’explicava coses del tren, al qual ell era molt afeccionat. Penseu si li agradaven als trens,
que a casa, quan fèiem el pessebre, ell hi
posava un tren... i no hi quedava gaire bé,
perquè dos mil anys enrera no crec que hi
haguessin trens... Però ell es recordava
del tren de Cassà”. Carreras va dir que
possiblement ara vindria amb més freqüència a Cassà, a veure futbol i a conèixer més la gent del poble del seu pare. Va
acabar la roda informativa anunciant que
el pròxim 29 de desembre farà un recital
al Palau Sant Jordi de Barcelona amb Lluís
Llach, amb un repertori íntegre en català.

Text i fotos: Joan Carles Codolà

Floristeria

Ja us estem preparant el Nadal
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