
El DIARI regala més de 450 entrades 
per al trofeu de ball de saló a Vilanova

Gaspar Mir i Montse Carbonell, en plena actuació diari

El pavelló 
poliesportiu va 
aplegar diumenge 
unes 1.500 persones

El trofeu va 
comptar amb la 
participació de 
parelles de la ciutat

// redaCCió

Unes 460 persones van 
poder assistir gratuïtament 
diumenge al V Trofeu Ciutat 
de Vilanova de Ball de Saló 
amb les entrades que va rega-
lar el DIARI DE VILANOVA. 
El certamen es va celebrar 
diumenge passat al pavelló 
poliesportiu del Garraf i va 
aplegar unes 1.500 persones 
que van gaudir de l’exhibició 
de ball durant tot el dia.

El trofeu, organitzat per 
l’Associació d’Amics del 
Ball de Saló de Vilanova i la 
Geltrú, va comptar amb la 
participació de diverses pare-
lles de la comarca del Garraf. 
Els vilanovins Víctor Már-
quez i Sonia Rosal van quedar 
tercers a la categoria adult B 
estàndars i Jordi de Paco i Ve-

del món junior 2 llatins l’any 
passat.

També van participar a 
la competició parelles top 
del panorama nacional del 
ball esportiu i de competi-
ció. La formada per Isaac 
Rovira i Desiree Matin, cam-
pions d’Espanya modalitat 
estàndard i combinació de 
10 balls, va obtenir la victò-
ria a la categoria S (màxima 
nacional) en la modalitat 

d’estàndard. El duet format 
per Iñaki Albiol i Maria Car-
bonell, subcampions d’Espa-
nya en modalitat estàndard, 
van classificar-se en segona 
posició de categoria S estàn-
dard i la victòria en la catego-
ria S llatí va ser per a Nicolás 
García i Masha Turlupova. 
García es ballarí del progra-
ma de TVE Mira quién baila 
i tots dos són subcampions 
d’Espanya de llatins. 

rònica Tejada van ser tercers 
a la categoria adult 1C llatins. 
Una altra parella de la ciutat, 
formada per Gustavo Estellez 
i Paula Sánchez, va debutar a 
la categoria E en la modalitat 

de llatins i van aconseguir la 
cinquena posició entre 15 
parelles.

Els sitgetans Gaspar Mir i 
Montse Carbonell van resul-
tar campions en la categoria 

senior 2B llatins. La partenaire 
de Josep Carreras i Assumpta 
Coll, de Sant Pere de Ribes, 
van ser tercers a sèniors 2A 
llatins. 

Finalment la jornada va 
comptar amb la participació 
d’altres parelles de la comar-
ca, com Joel González i la ri-
betana Ariadna Gil, que van 
guanyar a Youth A llatins, i 
també Joel López i la cube-
llenca Rosa Carné, campions 

// J.M.G.

Francisco Pérez fa 57 anys 
que a partir del mes de se-
tembre instal·la la parada per 
vendre les castanyes torrades 
típiques de Tots Sants i que 
fan parella amb els també 
tradicionals panellets.

La venda de castanyes, 
però, va en consonància amb 
la climatologia, i de moment 
pel que sembla, no nota la 
crisi. Si fa bon temps, la ven-
da baixa perquè la calor no 
convida a menjar castanyes 

calentes. Aquest any no 
va gens bé, amb aquestes 
calors que fa, ens diu Fran-
cisco Pérez, però avui s’ha 
començat ha animar (és 
clar que el dia que hem par-
lat amb el castanyer és dime-
cres, el dia que va baixar sob-
tadament la temperatura), 
espero que a partir d’ara 
la cosa vagi millor. 

Francisco Pérez munta la 
parada al setembre i la plega 
quan s’acaba el gènere o 
notes que les castanyes 
estant congelades i costen 
més de torrar. Durant els 
57 anys que porta de casta-
nyer, Pérez ha estat instal·lat 
a la plaça de les Neus, al car-
rer Francesc Macià i ara a la 
plaça de l’Estació, on durant 

El castanyer de la plaça de l’Estació 
nota més la calor que no pas la crisi

el castanyer Francisco Pérez fa 57 anys que es dedica a la venda de castanyes FÈLiX

Dimecres, amb 
el fred, es va 
augmentar la venda 
de castanyes
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aquests mesos ja forma part 
del conjunt urbanístic. Men-
tre parlem amb Francisco 
Pérez, l’afluència de clients 
augmenta, ja s’ha post el sol 
i la fresca referma. El lloc és 
de pas i es fa difícil passar da-
vant de la parada de Francis-
co Pérez, i, si la temperatura 
acompanya, no comprar una 
paperina de castanyes torra-
des. Una cosa que va comen-
çar mig en broma, segons 
Pérez s’ha convertit en una 
cita anual amb les castanyes, 
aquest fruit originari de Pon-
to Euxino (Àsia Menor) i que 
va arribar a Europa, concreta-
ment a Grècia  el segle V. Cinc 
segles més tard, la castanya 
es va conèixer a la part nord  
de la Península Ibèrica.

el pòdium de la jornada diari


