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Unes 250 persones assisteixen al dinar de celebració dels 25 anys del
CAC

Dilluns 20 d'octubre de 2003
Unes 250 persones van assistir diumenge al dinar de cloenda de les celebracions
dels 25 anys del Club Atlètic Castellar. Des d'antics atletes, a membres de la Junta
Directiva que han passat pel Club durant tots aquests anys, fins a corredors i
monitors actuals, a banda també del conseller de cultura, Jordi Vilajoana, l'alcalde,
Lluís M. Corominas, i regidors de l'Ajuntament. El president del CAC, Vicenç
Gatell, va voler agrair l'assistència de tots els presents, i va convidar a tothom a
participar i seguir donant suport al club. "Castellar del Vallès ha de ser coneguda
perquè té gent campiona, perquè som sans, perquè fem esport i perquè ho fem
sense cap tipus de violència", va manifestar Gatell. Per la seva banda, l'alcalde,
Lluís M. Corominas, va fer palesa la voluntat de l'Ajuntament de continuar donant
suport al CAC i va felicitar als presidents, monitors i entrenadors que formen part de
l'entitat i que ho han fet al llarg d'aquests 25 anys. "Tots junts heu fet 25 anys
d'història de Castellar, i se us ha d'agrair", va dir Corominas. Finalment, el
conseller de Cultura i Esports, Jordi Vilajoana, es va mostrar gratament sorprès al
conèixer la història del club, sobretot pel fet que va néixer com un fet anecdòtic i, a
partir d'aquí, ha evolucionat cap a l'entitat actual. "Sou un gran club que ha portat
molt a Castellar. Grans atletes i gent generosa que ha estat disposada a lluitar
per aquest club, que és lluitar pel Castellar i pel país", va afirmar Vilajoana. El
conseller també va felicitar al CAC pel seu esforç no tan sols en l'àmbit de l'esport,
sinó també en la convivència i la integració dels atletes. Per això, Vilajoana va
lliurar en nom del govern de la Generalitat al president del CAC, Vicenç Gatell, una
placa commemorativa per "felicitar-vos i agrair-vos aquest esforç, i per
demanar-vos que pel bé de Castellar i Catalunya, seguiu treballant igual
durant molts anys més", va cloure Vilajoana.
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