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Actualitat

Castellar del Vallès celebrarà aquest diumenge el triomf de Dani
Pedrosa

Dijous 20 de novembre de 2003

Aquest diumenge es farà la celebració, organitzada per l'Ajuntament de Castellar,
del títol mundial de motociclisme aconseguit per Dani Pedrosa. D'aquesta manera,
el pilot de Castellar del Vallès podrà celebrar finalment al seu municipi el triomf
assolit en el campionat del món de 125 cc, després que els actes previstos per al
passat 21 d'octubre s'haguessin d'ajornar a causa de la lesió que va patir al circuit de
Phillip Island d'Austràlia. El programa d'actes mantindrà en essència el que s'havia
preparat des d'un inici. D'una banda, a les 12.30 h, es farà una concentració
“motera” a la plaça Major. A continuació, una marxa motoritzada acompanyarà en
Dani Pedrosa, fins a l'Espai Tolrà. El recorregut passarà per la carretera de
Sentmenat i el Passeig. Ja a les 13.00 h, es farà l'acte central de la festa. Des la plaça
de la Fàbrica Nova de l'Espai Tolrà, Pedrosa i el seu entrenador, Alberto Puig,
dirigiran unes paraules a tots els seguidors. A més, hi haurà animació musical, amb
la participació d'un speaker i un dj. Les activitats es clouran amb una recepció
oficial a l'Ajuntament. Dani Pedrosa va proclamar-se campió del món de
motociclisme en 125 cc. el passat 12 d'octubre, a Malàisia. Per celebrar-ho, es va
organitzar una gran festa a Castellar per al dia 21 d'octubre, que finalment no es va
poder portar a terme, ja que uns dies abans, el jove pilot castellarenc va patir una
caiguda en els entrenaments del gran premi d'Austràlia i va trencar-se els dos
turmells. Ara que està més recuperat, el campió món podrà ja celebrar el triomf amb
els seguidors castellarencs i tots aquells que arribin de fora del municipi i vulguin
sumar-se a la festa.
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