Espai d'Esports

ATLETISME

El 3 de setembre, inici de les activitats de
la secció atlètica de la UD Cassà
El pròxim 3 de setembre, dimarts, a les 7
de la tarda, al camp de futbol municipal
de Cassà, tindrà lloc la trobada inicial de
tots els interessats a formar part de la secció d'atletisme de la UD Cassà. El nou club
d'atletisme cassanenc iniciarà el seu camí
amb aquesta reunió de preparació a la
qual estan convidats tots aquells
cassanencs i cassanenques que tinguin
interès a practicar o iniciar-se en aquesta
modalitat.

PER

A INFANTS I ADULS

Després de les diverses reunions que
s'han anat duent a terme en les darreres
setmanes, s'ha anat configurant l'estructura de la seció atlètica que, encara que
dependrà estatutàriament de la UD Cassà, es procurarà que funcioni de manera
independent en l'àmbit econòmic i administratiu, amb l'objectiu de donar llibertat i

autonomia als components de la secció a
l'hora d'administrar els seus ingressos i
planificar les accions que calgui dur a terme.
Tot i que els horaris definitius dels entrenaments i trobades dependran del
nombre d'inscrits, de moment la junta provisional de la secció, que encapçalen
Josep M. Vidal, Carles Miquel, Jordi
Casabó, Francesc Artero i Montse Miralles, tenen previst que hi hagi dos marcs
d'activitat: la formació dels infants, a partir dels 7 anys, i l'apartat de competició,
que aplegarà aquells cassanencs afeccionats a l'atletisme que vulguin defensar
la samarreta del nou club en les competicions que es duguin a terme a les nostres
comarques.
En el cas de l'escola d'atletisme es
compta amb la direcció de l'atleta
cassanenc Joan Galí, llicenciat d'INEF, un
dels millors velocistes gironins,que recentment ha participat al míting de Gine-

bra defensat els colors del CB GironaCosta Brava. Es preveu que durant dos o
tres dies a la setmana hi hagi sessions
d'iniciació a l'atletisme, formant-se grups
d'infants segons les edats i característiques.
Un dels problemes que hi ha actualment
és la manca d'espai propi per a la pràctica
de l'atletisme, si bé després de les reunions mantingudes amb l'alcalde i regidor
d'esports, Antoni Baulida, es va aconseguir el compromís de preparar una de les
zones properes al camp de futbol per a la
ubicació d'una àrea d'entrenaments i un
espai per a les pistes de salts i llançaments. Elsarranjaments es durien a terme
aquest estiu, amb la qual cosa la pista
estaria a punt per als entrenaments.
D'entrada, el club espera que pugui començar a particpar en les competicions
gironines, com la temporada de cros a partir
del pròxim mes de novembre quan s'inicia la campanya esportiva d'atletisme.

Pisos a Cassà de la Selva
Edifici "A
rdenya"
"Ardenya"
al costat de l'església

· Pisos de 3 i 4 habitacions
· Dúplex de 4 habitacions
· Calefacció a gas
· Acabats de qualitat
· Pàrking opcional
des de 8.900 euros
Des de:

78.600 euros
(13.078.000 PTA)

Per a més informació:
tel. 679 790 287
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