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Els Bordegassos fan doblet a la 
Diada del Local dels Minyons 

La colla vilanovina 
va descarregar tres 
castells de set a 
Terrassa el dissabte

El diumenge volen 
aixecar el llistó a la 
Diada dels castellers 
de Terrassa

3 de 7 descarregat pels Bordegassos aquest dissabte a Terrassa MAYTE GOMÀ

// REDACCIÓ

Tres castells de set més 
amb el quatre amb l’agulla 
com a construcció més desta-
cada fan que els Bordegassos 
es plantegin tan aviat com si-
gui possible millorar aquests 
registres. 

Diumenge, també a Ter-
rassa, els groc terrosos tenen 
una oportunitat d’or per as-
solir-ho a la diada dels Caste-
llers de Terrassa. Als darrers 
assajos s’està intensificant el 
treball sobre el quatre de vuit 
i el cinc de set. Des de la tècni-
ca només s’ha volgut avançar 
que de cara a aquest diumen-
ge la consigna és millorar el 
rendiment de les darreres 
setmanes.

El passat dissabte els cas-
tellers vilanovins van actuar 
a la plaça Vella de Terrassa 
amb motiu de la Diada del 
Local dels Minyons, una dia-
da que commemora la inau-
guració del local de la colla 
malva. 

Els vilanovins van obrir 
el foc amb un segur tres de 
set, més parat encara que 
el de la setmana anterior i 
més lleuger de pes als pisos 
superiors. A segona ronda 
es va encarar el quatre de set 
amb l’agulla. Autèntic castell 
franquícia dels Bordegassos 
durant aquesta temporada 
2007. Aquest cop es va re-
soldre amb molt bon ritme i 
convenciment per part de la 
menuda canalla. A la tercera 
ronda, fins al darrer moment 
es va pensar amb la idea de 
dur a plaça el cinc. Però final-
ment es va optar pel quatre, 
apostant per seguir consoli-
dant la bona feina de quatre 
que s’està duent a terme du-
rant els darrers assajos i actu-
acions. Un cop més, el quatre 
el paraven al pis de segons els 
que assagen a terços el qua-
tre de vuit. 

Un carro gros que Enric 
Martínez confia que es po-
drà dur a plaça a alguna de 
les tres diades que resten 
per finalitzar la temporada. 
L’assaig del passat divendres 
va mostrar que el castell, 
fins ara amb algun detall 

de polir, està plenament a 
l’abast si se l’ataca amb con-
venciment. L’actuació es va 
tancar amb l’infal·lible pilar 
de cinc. Enguany els Borde-
gassos ja n’han descarregat 
20; tots els que han intentat. 
Una eficàcia que ha animat 
els pilaners de la colla a in-
tensificar el treball sobre el 
pilar de sis. A destacar que, 
per primer cop, l’aixecado-
ra Xènia Castelló va pujar a 
tres castells en una diada. I, 
a més, va ser l’enxaneta del 
pilar de cinc.

Assajos vitals
Avui divendres, assaig gene-
ral importantíssim al local 
de la plaça de les Casernes. 
Els Bordegassos han fet una 
crida a tota l’afició vilanovi-
na perquè els doni suport en 
aquests dos assajos de diven-

El 4
amb agulla va ser la cons-
trucció més destacada de 
la diada del dissabte pas-
sat a Terrassa.

13
són les temporades en 
què els Bordegassos han 
acabat l’any amb algun 
castell de vuit al sarró.

Els rècords

Maria Gálvez 
farà els 108 anys                 
el proper dijous

Maria Gàlvez, la persona de més edat de Vilanova juAnjO v.
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La vilanovina Maria Gál-
vez és de les dones que fa 
augmentar la mitjana de 
l’esperança de vida catalana: 
avui celebra el seu aniversari, 
el número 108. L’any passat, 
l’àvia vilanovina celebrava 
els 106 anys, però una con-
sulta a la partida de bateig 
ha permès descobrir que la 
dona va néixer el 1899, un 
any abans del que sempre 
havia cregut i del que indica 
la seva documentació.

Maria Gálvez va néixer 
el 2 de novembre de 1899 
a La Unión (Múrcia) i va ser 
batejada sis dies després a 
la parròquia del Roser de la 
mateixa ciutat. Pocs anys 
després, quan tenia poc més 
de deu anys, va venir a viure 
a Vilanova, on ha residit fins 
ara. Va treballar des de ben 
petita a Can Marquès i, des-
prés, a la Pirelli. Es va casar a 
la parròquia de la Immacula-
da, segons s’afegeix  a la parti-
da de baptisme, l’any 1925, i 
va tenir dos fills. Va enviudar 
aviat i va haver de pujar la fa-
mília sola, treballant fins als 

65 anys. La seva longevitat, 
però, s’ha vist recompensada 
amb una salut envejable per 
a molts dels que han nascut 
després d’ella.

Aquesta setmana es des-
vetllaven les últimes dades 
sobre l’esperança de vida dels 
espanyols que, per primera 
vegada, supera els 80 anys, 
concretament 80’23 anys al 
2005. La xifra la desvelava 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica i suposa un allargament 
mitjà de dos anys en l’última 
dècada. Es manté la diferèn-
cia entre homes i dones, amb 
una longevitat d’uns 77 anys 
per als homes i de 83 i mig 
per a les dones.

Maria Gálvez, doncs, su-
pera en 20 anys la mitjana 
espanyola. A Catalunya, 
segons les xifres de què dis-
posa l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, hi havia a 1 de 
gener de 2006 un total de 53 
persones de 106 o més anys, 
concretament 13 homes i 40 
dones però, per respecte al 
dret de la intimitat, l’Institut 
no pot desvelar més detalls. 
D’altra banda, per municipis 
se sap que a principis de l’any 
passat hi havia, a Vilanova i 
la Geltrú, deu persones cen-
tenàries, de 100 anys o més. 
Al Garraf, els avis d’aquesta 
edat eren 27 i un total de 
1.274 a tot el país.

dres que resten fins al Dia de 
la Colla, com també a plaça. 
Fa tretze temporades que els 
Bordegassos han acabat l’any 
amb algun castell de vuit al 
sarró. Des de la tècnica es 
confia que aquest fet sigui 
un estímul per donar el do 
de pit a aquesta recta final 
de temporada. El preuat car-
ro gros el tenen a l’abast. Fins 
i tot més a l’abast del que a 
vegades la mateixa colla es 
pensa. 

Aquest diumenge seran 
a Terrassa amb motiu de la 
Diada de la colla blau tur-
quesa de Terrassa, els Caste-
llers. L’actuació començarà 
a les dotze en punt al Raval 
de Montserrat, davant de 
l’Ajuntament de Terrassa. Els 
autocars sortiran a les deu en 
punt des de l’aparcament de 
l’Hospital de Vilanova.

La partida de 
bateig diu que va 
néixer el 1899 i no  
el 1900, com creia


