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Actualitat

L'Ajuntament organitzarà la festa amb Dani Pedrosa així que el
pilot estigui més recuperat

Dilluns 27 d'octubre de 2003
Tot i que Dani Pedrosa ja ha tornat a casa seva aquesta tarda, la celebració pel
campionat del món de motociclisme de 125 cc prevista a Castellar del Vallès
continua ajornada i amb data encara per concretar. Per desig explícit de la família i
del seu equip patrocinador, les diverses activitats que l'Ajuntament ha programat per
celebrar el títol mundial segueixen posposades a l'espera que el pilot castellarenc
estigui més recuperat. Avui al matí, una representació del consistori ha estat a la
clínica Sagrada Família de Barcelona, on Pedrosa ha ofert una roda de premsa als
mitjans de comunicació. El regidor d'Esports, César Galván, ha visitat Pedrosa i ha
parlat amb els seus familiars, els quals li han traslladat l'agraïment per les mostres
de suport del municipi rebudes durant els darrers dies, tant des de l'Ajuntament com
per part dels mateixos veïns. La conversa que s'ha mantingut amb familiars de
Pedrosa i de l'equip patrocinador també ha servit per acordar que el programa
d'actes previst inicialment pel passat 21 d'octubre es mantindrà en essència, tot i que
no es portarà a terme fins que el mateix pilot decideixi que ja es troba en condicions
de participar en l'acte. Entre les diferents activitats previstes a Castellar del Vallès hi
ha una concentració de motos, una festa musical i una recepció institucional. La data
es donarà a conèixer tan bon punt hagi passat un període prudent de recuperació i el
pilot expressi que ja està en millors condicions per fer aquesta celebració amb els
seus convilatans.
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