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Tainele baschetului, dezvăluite de Ghiță Mureșan
copiilor din Roșia Montană

5 august 2011 – Roșia Montană. Copiii din Roșia Montană au avut astăzi ocazia să învețe
baschet de la Ghiță Mureșan, cel mai cunoscut baschetbalist român și al doilea care a evoluat în
liga profesionistă americană NBA. Baschetbalistul de 2,31 m înălțime a adăugat Roșia Montană
la calendarul turneului „Ghiță Mureșan Summer Camp 2011” la invitația Roșia Montană Gold
Corporation, dându-le astfel copiilor din zonă șansa nesperată să-l cunoască și să afle chiar de la
el câteva dintre tainele baschetului.
„Roșia Montană Gold Corporation se implică permanent în viața comunei și susține activitățile
sociale, culturale și sportive de aici. Dorim ca și copiii din Roșia să aibă aceleași oportunități cu
cei din marile orașe ale țării și de aceea susținem proiectele care li se adresează. Ghiță Mureșan
este un excelent ambasador al sportului și al stilului de viață sănătos, iar copiii au, cu siguranță,
ce să învețe de la el”, a declarat Cătălin Hosu, purtător de cuvânt al RMGC.
„Mă bucur că am ajuns să lucrez cu copiii din Roșia Montană, mai ales că oamenii de aici m-au
primit foarte bine, sunt oameni călduroși. Eu am plecat de la țară și consider că noi, adulții, avem
o datorie față de comunitatea de unde plecăm: să-i dăm ceva înapoi din ceea ce știm. Baschetul
aduce un stil de viață sănătos pe care sper să-l putem promova în cât mai multe locuri din
România, așa cum am făcut astăzi la Roșia Montană”, a precizat Ghiță Mureșan.
Pe lângă turneul de baschet cu Ghiță Mureșan, RMGC este partener al primului club de rugby
din zonă, ale căror secții de copii vor fi intra în competițiile locale și naționale începând cu
toamna acestui an.

Despre Ghiță Mureșan
Gheorghe Mureșan este al doilea baschetbalist român care a jucat în NBA și unul dintre cei mai
cunoscuți sportivi români din toate timpurile. A început baschetul în Cluj, la „U”, apoi a jucat
pentru o scurtă perioadă la Pau Orthez, în Franța, fiind apoi transferat în liga profesionistă nordamericană. În NBA, „Big Ghitza” a jucat la Washinghton Bullets și New Jersey Nets. După
retragerea din activitatea competițională a rămas un promotor al baschetului și al sportului în
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general. Conduce o școală de baschet în SUA și vine anual în România pentru turnee de baschet
pentru copii. Anul acesta, „Ghiță Mureșan Summer Camp” a ajuns la cea de-a cincea ediție.

Despre Roşia Montană Gold Corporation
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în judeţul
Alba, în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva - cu 19,31 %, Gabriel
Resources – cu 80,46% şi alţi acţionari minoritari – cu 0,23%. RMGC urmează să dezvolte cea
mai modernă mină din România, la Roşia Montană, aducând beneficii importante economiei
româneşti. În calitatea sa de mină model, Proiectul Roşia Montană va stabili un nou standard
pentru mineritul aurifer responsabil, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel mondial.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa www.rmgc.ro.
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