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Esport
confinat
La paralització total de l’activitat
esportiva obre un escenari desconegut

O
>

FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI

Josep Cadalso / Jordi Guillem
L’esport no és aliè a la crisi del coronavirus. De fet, l’activitat esportiva va ser una de les primeres en
cessar en la seva activitat. Totes les
competicions de totes les modalitats esportives de totes les categories han quedat suspeses durant un
termini d’almenys, dues setmanes.
Ni partits, ni entrenaments durant
aquest període que es pot allargar
en el temps, depenent de l’evolució de la pandèmia. Competicions
de tota mena queden en suspens.
Fins i tot la gran cita esportiva de
l’any, els Jocs Olímpics de Tòquio.
En un moment determinant de
l’any, els esportistes terrassencs
afronten amb comprensió, resignació i plans de treball alternatius
aquesta etapa desconeguda per a
tots amb un escenari de pressent i
de futur a curt termini mai vist.
El món del hockey observa amb
preocupació no només el futur de
les competicions estatals, sinó també el període de preparació preolímpica. Tòquio 2020 és, hores
d’ara, una de les grans incògnites
que s’obre en l’escenari internacional, malgrat que els Jocs continuen programats sense alteració. La
selecció espanyola masculina va
veure suspesa la seva participació
la setmana passada a la Pro League.
El hockey espanyol està, com la
resta d’esports, completament
aturat tant a nivell de clubs com
de seleccions. És una situació insòlita per als internacionals, que
han passat de tenir un calendari
atapeït a haver-se de quedar a casa
com la resta de la població. És el
cas del jugador de l’Atlètic Marc

Sallés. Avui hauria d’estar jugant un
partit de la Pro League davant
d’Austràlia, però és a casa. Els homes de Fred Soyez van viatjar dimarts a València per a realitzar sessions dobles d’entrenament, però
veient tal com es desenvolupava la
situació, van tornar dijous després
d’esmorzar cap a casa. “Estem vivint una situació excepcional. Vam
haver de marxar de València. Amb
tot el que estava passant, el més
sensat era que cadascú se n’anés a
casa seva”. El migcampista terrassenc afegeix: “Ara tenim el cap de
setmana lliure i a partir de dilluns,
els preparadors físics tant de l’Atlètic com de la selecció ens donaran
el treball físic que hem de fer a casa
durant les properes setmanes”.

RESIGNACIÓ I PACIÈNCIA
El dia a dia de Sallés no serà massa
diferent del de la resta de ciutadans.
“Seguirem des de casa el dia a dia
de què passa. Com tothom, anirem
veient què es pot fer i què no. Hem
d’adaptar-nos. Només ens queda
això”, assenyala l’olímpic.
En el capítol femení, la situació
és idèntica. El calendari queda també alterat i a l’espera de les correccions que es portin a terme en el futur. La migcampista egarenca del
Júnior Gigi Oliva comenta: “No sabíem si ens podríem concentrar
amb la selecció. Anaven passant els
dies i la cosa pintava cada vegada
pitjor”. La terrassenca s’entrenava
amb el grup d’internacionals de
Barcelona. “Els contagis anaven
augmentant. Dimecres n’hi va haver un gran augment a Madrid. Van
tancar el CAR i les companyes d’allà
se’n van anar a casa mentre nosal-

LES FRASES

“En aquets moments
el més important no
són els entrenaments ni
els partits de competició”
SERGI MORA
Waterpolista del CN Terrassa

“L’aturada és igual per a
tots. A nosaltres ens pot
anar bé per a recuperar el
nostre nivell en el futur”
SERGI ARRANZ
Futbolista del Terrassa FC

“Seguirem des de casa
el dia a dia de què està
passant. Com tothom,
ens haurem d’adaptar”
MARC SALLÉS
Jugador de hockey de l’Atlètic

“Penso que aquí no som
prou conscients de fins
a quin punt arribarà
l’onada del coronavirus”
GIGI OLIVA
Jugadora de hockey del Júnior
tres encara seguíem entrenant”. El
combinat femení va veure com dijous es cancel·lava la concentració
que havia de desenvolupar-se la
propera setmana als Països Baixos.
“Primer ens van dir que en lloc

d’anar a Holanda treballaríem a
Terrassa, però aviat es va veure que
no podria ser. La cosa evolucionava massa ràpidament”.
Oliva afegeix: “Sé que les jugadores de Madrid estan molt més confinades i no es mouen de casa seva.
Penso que aquí a Catalunya no som
prou conscients de fins a quin punt
arribarà l’onada del coronavirus.
Encara hi ha gent que fa vida normal perquè es pensa que a ell no li
passarà”. Oliva i les seves companyes estan pendents que dilluns el
cos tècnic els passi una planificació
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física. També faran treball de vídeo
a través de reunions per Skype.
L’equip masculí de waterpolo del
CN Terrassa s’ha quedat sense participar en la Lliga i a la Champions.
Un esport de molta exigència física
que pot veure molt alterada l’agenda dels seus protagonistes. “Afrontem aquesta situació com qualsevol altre ciutadà, sabent que és una
aturada que s’havia de produir.
Som conscients que en aquests
moments el més important no són
ni els partits ni els entrenaments”,
diu el jugador de l’equip egarenc
Sergi Mora. “Com a esportista,
aquestes aturades són difícils. I més
en el nostre esport, en què has

d’entrenar molt. A més, com que la
part d’aigua no es pot substituir, la
dificultat és més gran. “
El jugador del CN Terrassa parla
del pla de feina a seguir per mantenir-se en forma. “Farem físic en sec
de forma individual a l’espera de
l’evolució dels esdeveniments.
Aquesta manca d’entrenament ens
influirà igual que a la resta. Tots necessitarem un temps per possarnos novament a to. A títol personal,
aprofitaré aquesta aturada per cuidar-me i fer exercicis de compensació, que són els que podem fer a
casa. Tots sabem el que hem d’anar
fent, malgrat que la pròxima setmana parlarem com a equip per veure què és el que anem fent.”

UN CALENDARI COMPRIMIT
Al primer equip de futbol del Terrassa FC l’aturada l’ha agafat segon.
Malgrat que no estava en massa
bon moment, veurà comprimit el
calendari quan es reprengui la Lliga. “Ha estat un escenari inesperat”,
admet el davanter Sergi Arranz. “Ho
vèiem molt lluny. Pensàvem que no
ens arribaria en primera persona.
Però a mesura que anaven pujant
els casos, ja ens imaginàvem que
ens podíem quedar sense jugar. Estem a l’expectativa dels esdeveniments, com qualsevol ciutadà. La
salut està per sobre de tot.”
Pel que fa a la repercussió esportiva de l’aturada, Arranz creu que
permetrà agafar oxigen a l’equip.
“L’aturada ens anirà bé. Ens pot servir com a inflexió per recuperar
energia. Faré 15 dies de fisioteràpia
i poc més. No crec que fem massa
treball d’equip fins que no poguem
entrar a l’estadi”, assegura. Z
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portant a la ciutat. Però no m’atreveixo a dir si és el millor de tots.

+PSEJ.BSUÇO

Com a president del club amb més
socis i esportistes de la ciutat, com
observa el futur immediat?

1SFTJEFOUEFM$/5FSSBTTB

“Tenim múscul social
i econòmic per abordar
els projectes esportius”
El CN Terrassa va obtenir el passat divendres el premi a la millor entitat esportiva de
l’any, que va recollir en el decurs de la gala Esportista 2019. El president del club,
Jordi Martín, considera que el present de l’entitat és molt bó i es mostra més que
optimista en parlar del futur, amb l’entrada en funcionament dels dos nous
pavellons a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica. TEXT: JOSEP CADALSO FOTO: ALBERTO TALLÓN
Quina és la seva sensació després
d’obtenir el premi a la millor entitat esportiva de Terrassa?
De sorpresa. I també de felicitat,
perquè és un reconeixement a la
feina que està fent molta gent perquè el CN Terrassa sigui una entitat
que porti el nom de la ciutat arreu
i, sobretot, a Europa. És un premi
important.

L’any 2019 va ser important per a
l’entitat.
Sobretot a escala esportiva en totes
les seccions. I es va culminar amb
una gestió econòmica i d’increment
de massa social molt important. Es
va fer una inversió potent per millorar les sales de fitness i les pistes
de pàdel, entre altres actuacions, i
ara estem amb la construcció dels

dos pavellons esportius que en un
parell de mesos podrien estar enllestits.

És un dels millors moments de la
història del club?
No ho sé. Estem en un moment
molt dolç, molt interessant, molt
competiu en àmbit esportiu i donant un servei social més que im-

Entenc que l’escenari és molt interessant, amb un club molt ben posicionat a escala autonòmica i estatal, al que, fins i tot, reconeixen a
Europa. Tenim una massa social
potent i un múscul econòmic més
que important per abordar noves
inversions i projectes esportius.

El salt esportiu en els darrers anys
ha estat indiscutible.
És cert i aquest salt ha estat possible a l’equilibri intern, a la massa
social i a treballar tots en una mateixa direcció. I a invertir en la pràctica esportiva. Era el nostre objectiu quan ens vam presentar a les
eleccions: esport, esport i esport.

2020 és any olímpic, un any especial en tots els sentits per aquest
motiu.
Els Jocs Olímpics són el moment
culminant de l’any, encara que tenim reptes importants per davant
a totes les seccions esportives.
Comptem amb nedadors amb opcions olímpiques, els equips de waterpolo poden lluitar per tot, els de
bàsquet opten pujar a Copa Catalunya, el de futbol està fent una
gran temporada a Tercera Catalana
i en seccions com patinatge, frontó
o pilota a mà els resultats són molt
bons. Estem més que contents.

Negociem
amb dos o tres
clubs per a noves
seccions.
Apostarem per
l’esport femení”
En els pròxims mesos, el club
comptarà amb els dos nous pavellons que s’estan construint.
Les obres estan a la seva part final.
Igual per Festa Major ja fem alguna
activitat. Però en ple funcionament
estaran a la pròxima temporada esportiva. És una millora molt significativa.

Vostès han parlat de la possible incorporació de noves seccions per
omplir d’activitat aquests espais
coberts. Com estan les negociacions.
És un tema que no està tancat, de
moment, però sí que és cert que estem parlant amb dues o tres entitats. Intentarem apostar per l’esport
femení, encara que l’encaix no és
senzill en l’estructura esportiva que
tenim. Estem en fase de replanteig
de l’escenari i tenim temps al davant abans de prendre una decisió.
Si optem per una nova secció potent, ja seria suficient. Z
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Mesures adoptades dintre de la fase d’Emergència 1
del Pla d’Emergència Municipal
L’Ajuntament de Terrassa ha declarat la fase d’Emergència-1 dintre del Pla d’Emergència Municipal, en coherència amb l'activació del
PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.
En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i els acords adoptats
pel comitè de seguiment del Pla d’Emergència, s’ha considerat necessari implementar mesures complementàries a les que es varen
establir en virtut del Ban d’Alcaldia núm. 2495/2020 dictat en data 12 de març de 2020, orientades a evitar contagis, garantir la seguretat
de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat el
Govern Municipal.
La declaració de la fase d’Emergència-1 comporta l’ampliació de les mesures anunciades a través del Ban de 12 de març de 2020, per
a la fase anterior,que continua vigent.
És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.
PRIMER.- Acordar el tancament, durant un període de 15 dies,
de totes les oficines i punts d’atenció al públic municipals, amb les
següents excepcions:
- OAC Plaça Didó
- Serveis Socials (Glòries)
- Serveis Socials (Plaça Didó)
- Policia Municipal
- Casa Galèria
- Funerària de Terrassa
L’atenció a la ciutadania en tots els serveis municipals es continuarà prestant a través de mitjans telemàtics i telefònics. En
aquest sentit, es reforçarà especialment el servei municipal
gratuït del «telèfon 010» per a consultes relacionades amb la
situació d’emergència.
SEGON.- Acordar prioritzar l’atenció a persones i col·lectius
vulnerables a través dels Serveis Socials, a través de les
següents línies d’actuació:
- Garantir el dinar per aquells col·lectius que no puguin anar a
fer l’àpat correspondent als Centres de Dia per a la Gent Gran
després del seu tancament.
- Tot i que els Centres d’Esplai diaris romanguin tancats, es
garantiran els berenars d’aquelles famílies que així ho requereixein.
- S’acordarà amb les empreses prestadores de les empreses
de serveis d’atenció a domicili que es garanteixin les necesitats
bàsiques de les persones usuàries del Servei, especialment
aquelles persones que viuen soles.
- El SAU, el Servei d’Allotjament d’Urgència per a dones
maltractades, seguirà funcionant amb normalitat.

- En col·laboració amb Creu Roja se seguiran les següents
línies d’actuació:
- Mantenir l’obertura del Rebost per garantir l’alimentació de
les famílies més vulnerables.
- Mantenir l’obertura de L’Andana, per tal d’acollir les persones
sense sostre, prenent les mesures adequades a la situació.
- S’establirà una fórmula per al Punt de Trobada, per tal de
donar solució a aquells intercanvis que es realitzaven a les
escoles, oferir un espai neutral als progenitors i garantir els
drets dels infants.
- Reforçar el dispositiu d’atenció telefònica per aquelles
persones que viuen soles i garantir el seu benestar i les
seves necessitats bàsiques.
TERCER.- Ordenar que es procedeixi, per part dels serveis
municipals corresponents, a l’estudi de les possibilitats i fórmules
viables mesures fiscals i econòmiques per reduir l’impacte de
l’emergència causada pel coronavirus en l’economia local.
QUART.- L’Ajuntament de Terrassa comunicarà de forma continuada, i almenys una vegada al dia, tota la informació relativa a
aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a
la ciutat i especialment a través de la web terrassa.cat i les
xarxes institucionals.
CINQUÈ.- Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt
de la ciutadania de Terrassa i resta de persones interessades per
a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes
mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la
situació i de les instruccions de les autoritats i administracions
sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.
Terrassa, 13 de març de 2020

- S’establirà una fórmula per tal de garantir el manteniment
dels menjars d’aquells famílies amb els infants amb beques de
menjador.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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Els preus de l’habitatge es van contenir durant el passat mes de febrer a Catalunya.

La inflació va caure un 0,1%
a Catalunya al febrer i deixa
la taxa interanual en el 0,8%
O
>

Al conjunt de l’Estat espanyol, l’IPC se situa en el 0,7%

Redacció
L’índex de Preus del Consum (IPC)
va caure a Catalunya un 0,1% al febrer, i la taxa interanual es va situar en el 0,8%, segons dades fetes
públiques ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A Catalunya, els grups que més han contribuït a reduir la inflació són el del
vestit i el calçat, seguit del de l’habitatge, el parament de la llar, el
transport i oci i cultura.
Els augments més destacats en
la variació interanual corresponen
als aliments i begudes no alcohòliques, amb un 2%; al transport, amb
un 1,8%, i als restaurants i hotels,
també amb un 1,8%. Per contra,
van baixar un 3,3% l’habitatge,
l’electricitat i el gas. Quant a la variació mensual, l’oci i la cultura van
pujar un 1,2%, els restaurants i hotels un 1% i les begudes alcohòli-

ques i el tabac un 0,4%. Van baixar
el vestit i el calçat en un 2,2%; l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas
i els altres combustibles en un 1,1%
i el transport en un 0,8%.

FRUITES FRESQUES
Pel que fa la variació mensual dels
aliments, destaca l’augment del
4,5% de les fruites fresques, el 4,1%
del sucre i el 0,6% dels cereals i derivats, mentre que es van registrar
caigudes de fins al 4,3% en peix
fresc i congelats, de l’1,9% en la
carn ovina i del 0,3% en olis i greixos, entre d’altres.
En el conjunt de l’Estat, l’IPC es
va moderar al febrer fins al 0,7% interanual, quatre dècimes menys
que al gener, degut fonamentalment a l’evolució a la baixa dels
preus dels carburants, segons les
dades fetes públiques per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE). El

grup de transport ha estat el que
més influència ha tingut en la contenció de la inflació davant l’abaratiment dels carburants i lubrificants per al transport personal.
La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE)
creu que la inflació continuarà desaccelerant-se de manera significativa en els pròxims mesos. En un
comunicat, la patronal va afirmar
que la intensitat d’aquesta tendència en els pròxims mesos dependrà
de l’evolució del petroli i de l’impacte sobre l’economia l’extensió
en el temps de la crisi del coronavirus. Sobre la caiguda del petroli,
la Ceoe va assenyalar que la menor
demanda mundial a conseqüència
del coronavirus i la incertesa sobre
la seva evolució han pressionat els
preus a la baixa, que en part s’han
vist contrarestats pel seu possible
acord dins de l’Organització de Pa-
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ïsos Exportadors de Petroli (OPEP)
per a reduir novament la seva producció. No obstant això, en aquest
punt va assenyalar que la possibilitat d’acord ha desaparegut i que
s’han anunciat notables increments
en la producció a partir d’abril.
“S’ha iniciat una guerra de preus,
que juntament amb la feblesa de la
demanda mundial han desplomat
els preus del petroli, amb reculades
que superen el 30%, situant-se la
seva cotització al voltant dels 35 dòlars/barril”, va afegir. Per la seva

Defuncions
Divendres, 13 de març

Dimecres, 11 de març

Maria Serra i Garriga

Teodoro Sesma i Marqués

Ha mort a Terrassa als 94 anys.
La cerimònia de comiat tindrá lloc avui, 14 de març,
a les 11:00 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis
funeraris.

Ha mort a Terrassa als 91 anys.
La cerimònia de comiat va tenir lloc ahir, 13 de març,
a les 10:00 hores, al Temple del Cementiri Municipal de
Terrassa.

Divendres, 13 de març

Bautista Camats i Rúbies
Ha mort a Terrassa als 90 anys.
La cerimònia de comiat tindrá lloc avui, 14 de març,
a les 12:45 hores, a la Sala Oratori de La Rambla serveis funeraris.

Tacompanyem

part, CCOO va afirmar que la “baixa” inflació és reflex de la feblesa de
la demanda interna, que previsiblement serà menor durant les pròximes setmanes per la crisi del coronavirus. Per al sindicat, el sector públic ha de jugar un paper “clau” per
a esmorteir a curt termini la caiguda d’ingressos de les persones i empreses més directament afectades
i adoptar mesures d’estímul de la
demanda agregada en els Pressupostos Generals una vegada que
hagi passat l’epidèmia. Z

Rambleta del Pare Alegre, 2. 08224 Terrassa.

900 373 952 (servei 24 h)

