
  FFET PELS ALUMNES DE 3ESO D // 4 DE DESEMBRE DEL 2020

 PENYAINFORMA          -                   
Armènia i Azerbaidjan acorden un alto al foc 

en el conflicte de Nagorno Karabaj
Armènia i Azerbaidjan van acordar aquest passat 10 d’octubre un alto el foc en el conflicte que els enfronta pel 
control de Nagorno Karabakh una regió en territori d’Azerbaidjan de població Armènia

Castelló  de  La Plana -Redacció      L'acord es va aconseguir després d'una discussió de quasi 10 hores a 
Moscou i van establir un cessament dels combats per motius "humanitaris", intercanviar presoners i recuperar 
cadàvers.

El president d’Azerbaidjan en la reunió va dir "Durant 30 anys va haver negociacions i no ens van tornar ni un 
centímetre dels territoris ocupats.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                 

                                                                               . .                                       
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l’alt  el  foc per part d’Azerbaidjan, les més greus van ser els enfrontaments d'alt Karabakh de 2016 i els 
enfrontaments al juliol de 2020.

La recuperació d'aquestes zones, que representen gairebé un 15 per cent del territori total de l'Azerbaidjan  on 
vivien centenars de milers de azerbaidjanesos que van ser expulsats de les seues poblacions, s'ha convertit en 
l'objectiu durant totes aquestes dècades.

Els enfrontaments van començar el matí del 27 de setembre a l'Alt Karabakh, a causa que les dos parts van 

informar de baixes militars i civils i  nous exercicis militars, la participació de Turquia  recolzant Azerbaidjan i  la de 

Rússia amb Armènia. També la reubicació de milers de refugiats armenis i libanesos a l'Karabakh després de 

l'explosió al port de Beirut va avivar més la guerra. S’han vist afectades diverses zones civils com Stepanakert la 

capital de la República de Artsaj que ha patit danys als edificis i molts habitatges han estat destruïts.

 “EXPLOSIÓ A UNA  FACULTAT D’ANGLATERRA” 

“NETFLIX VOL GUANYAR A DISNEY EN LES SEUES ANIMACIONS”

                                                                                                                              

I

  El president Aliyev feia referència quan van exigir la 
retirada de les forces armènies de les 7 regions 
azerbaidjanes  que van ser capturades durant la   guerra en 
1994. Durant tres dècades s'han produït múltiples 
violacions de  

Ningú els va obligar abandonar la nostra terra  així que ara 
el conflicte es decideix per via militar. La via política vindrà 
després. Siga com siga recuperarem aquests territoris. 
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NOKIA MUNTARÀ LA PRIMERA XARXA 4G EN LA LLUNA 
AMB L’AJUDA DE LA NASA

Dintre de molt poc, els astronautes podran enviar whatsapps o SMS als seus familiars 
i amics des de la Lluna.

Nokia instal·larà la primera xarxa 4G a la Lluna, gràcies a que la NASA ha premiat Nokia of America amb 4.14 milions de 

dòlars només per a construir una xarxa telefònica en la Lluna.

El premi prèviament mencionat forma part d’uns contractes per la NASA valorats en 370 milions de dòlars, per avançar en la 

investigació i desenvolupament de l’exploració espacial, anomenada “TippingPoint”.

La proposta de Nokia consisteix en instal·lar una xarxa 

4G/LTE i més endavant fer-la 5G. Pràcticament igual que 

s’està fent a la Terra, però a la Lluna. Segons un comunicat 

de la NASA, afirma que “El sistema serà capaç de suportar 

les comunicacions en la superfície de la Lluna, recorrent 

grans distàncies a gran velocitat”.       v    

Bell Labs, la companyia de Nokia dedicada a la 

investigació, aclara en Twitter que el propòsit de crear 

aquesta xarxa telefònica, es poder gestionar la navegació i 

realitzar sessions streaming de vídeo.

Aquesta infraestructura està dissenyada per suportar 

temperatures extremes, radiació i condicions de buit 

espacial. Segons United Press International (UPI) la xarxa, 

apart d’instal·lar-se a la lluna, també es trobarà a les naus 

espacials de diverses missions trobades a l’òrbita.

Encara no està confirmada la data concreta, però tot 

apunta a 2028, l’any el qual la NASA pretén contar amb 

una base estable a la Lluna.

ELS HABITANTS DE PRÍPIAT HAN SIGUT EVACUATS
36 hores després, la ciutat de Prípiat ha sigut desocupada amb la intervenció de l’exèrcit ucraïnès. El passat 26 d’abril 
va ocórrer l’accident nuclear més greu de la historia. Al quart reactor de la central, es va dur a terme un test de 
funcionament i com a conseqüència d’un mal planificament es van provocar dos explosions que van destruir el sostre 
del reactor i van llançar tones de material radioactiu a l’atmosfera.
Encara que l’accident ha succeït a Chernovil, la ciutat que més ha patit els efectes d’aquesta catàstrofe és Prípiat, que 
es troba tan sols a 3km de la central nuclear i la majoria dels treballadors pertanyen a aquesta localitat.
Fins ara, Moscou ha informat de dos 
víctimes mortals i 197 ferits que han sigut hospitalitzats immediatament. La majoria són bombers i personal de rescat 
que participaven en treballs on no estaven protegits adequadament.



………                                      …………………………………………………………………………………………………………………      ……………. ………………………………………………………………………………                                                   ………….………………….……………………………   

INTERNACIONAL                                                                                          PENYAINFORMA                                

EXPLOSIÓ  A  UNA  FACULTAT   D’ANGLATERRA
Avui, dia 8 d’octubre, ha hagut una explosió a un laboratori químic d’una facultat en la ciutat de Manchester. 

Almenys 50 persones han resultat ferides i 8 d’aquestes es troben a l’hospital amb un nivell de salut greu.

Tot ha succeït molt ràpid, un grup d’alumnes tractaven de fer un experiment. Per a fer-lo necessitaven alguns 

productes químics, així que els xics obriren les portes dels armaris i amb el tremolor del moviment de les taules de 

la classe de damunt, els flascons, les botelles i els productes químics han caigut al sòl. Els químics s’han barrejat 

i han provocat l’explosió.

Els bombers i la policia local han arribat prompte i han pogut parar el foc de l’explosió a temps, abans que 

s’expandirà per tot l’establiment. L’alumnat no podrà anar a la facultat durant diverses setmanes, faran classes 

online.

PROP DE 400 BALENES MOREN AL QUEDAR-SE ENCALLADES A 
LES COSTES D’AUSTRÀLIA

Almenys 380 balenes pilot han mort al quedar encallades a la costa d’Austràlia. Es creu que és el pitjor episodi d’aquest 
tipus des que es té registre aquest país.

Els biòlegs marins tracten ara de salvar 30 exemplars que segueixen amb vida després d’haver rescatat altres 50.

Es desconeix què  va portar a les balenes 
fins a la costa, el que sí saben els 
investigadors és que les balenes segueixen 
al líder, fins i tot poden haver-les dirigit a la 
vora.

L’aparició de balenes encallades a la zona, 
és habitual, però feia més de deu anys que 
no apareixien totes juntes al mateix temps.
L’última vegada que va passar això, va ser al 
2009, que es van quedar encallades 200 
balenes aproximadament.

ELS AGENTS RURALS INVESTIGUEN UNA PERSECUCIÓ DE 
20 BARQUES A TRES BALENES AL CAP DE CREUS 

La normativa prohibeix apropar-s’hi a menys de 300 metres, navegar a més de 4 
nusos i tallar-los la trajectòria

El Grup de Suport Marí dels Agents Rurals de Girona ha obert una investigació per identificar els  navegants de la 

vintena de barques recreatives que diumenge van perseguir i van assetjar tres exemplars de rorqual comú (balenes) 

al Parc Natural del Cap de Creus. Això està prohibit per la normativa de conservació de cetacis. Els experts diuen 

que “és una mostra del poc coneixement del medi marí que tenen algunes persones”.
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Els Agents Rurals van descobrir l'incident a través de les 

xarxes socials, quan diumenge a la tarda es van publicar 

vídeos de nombroses llanxes perseguint les balenes. A les 

mateixes xarxes socials els Agents han anunciat l'obertura 

d'una investigació per identificar els infractors i 

denunciar-los. La normativa estableix una distància de 300 

metres,  la zona d'aproximació,  en què només pot hi haver 

dues barques alhora, cap pot apropar-se a menys de 60 

metres tret que siguin científics amb un permís especial, 

tampoc s’ha de navegar a més de tres nusos i tallar la seva 

trajectòria.

Diverses persones de conservació de la natura, han 

denunciat aquesta acció per dur a terme maniobres 

prohibides que poden perjudicar els animals, tant 

generant-los estrès, tenint en compte que són animals 

acústics, és a dir, tenen molta oïda.

LA HISTÒRICA MISSIÓ DE SPACEX ES VA SEPARAR 
AMB ÈXIT DE LA ISS 
La nau, amb els astronautes Bob Behnken i 
Doug Hurley a bord, està en camí i 
l’amaratge està previst per diumenge a les 
18:41 GMT.

La nau de SpaceX, CrewDrgon, es van 
desacoblar amb èxit de l'estació espacial 
internacional (ISS) i va començar el seu 
viatge de tornada a la Terra amb dos 
astronautes nord-americans a bord, segons 
van mostrar les imatges de la NASA.

Així els primers astronautes dels EUA en arribar de 
la ISS en una dècada estan en camí de retorn a 
casa, tot i que l'huracà Isaïes amenaçava les costes 
de l'Estat de Florida, on serà el amenizatje.

Unes hores abans, tots dos astronautes s'havien 
acomiadat dels tres col·legues de l'estació encara 
que havia encara certa incertesa respecte al seu 
viatge tenint en compte les condicions 
meteorològiques a Florida. Després d'haver colpejat 
les Bahames, l'huracà Isaïes, retrogradado tempesta 
tropical, es dirigeix cap

Al sud dels Estats Units i podria recobrar força en 
les pròximes hores. Això podria complicar i amaratge 
d'SpaceX, previst per diumenge a les 14H41 (18H41 
GMT) al golf de Mèxic.
Behnken i Hurley s'han convertit en els primers 
astronautes a ser portats a la ISS, per una empresa 
privada contractada per la Nasa.

La missió, la partida havia estat postergada a raó per 
raons meteorològiques, va ser la primera d'una nau 
tripulada llançada des de sòl nord-americà. La ultima 
havia estat el 2011 quan va acabar el programa dels 
transbordadors espacials. Pels últims nou anys, 
astronautes nord-americans havien viatjat exclusivament 
en els coets Soyuz russos, per un preu de prop de 80 
milions de dòlars per seient.

Per 3.000 milions de dòlars, vam acordar des de 2011 
en el marc d'un contracte a un preu fix, SpaceX va 
prometre a la Nasa sis viatges d'anada i tornada a la 
ISS amb quatre astronautes a bord. L'astronauta 
francès Thomas Pesquet va comunicar aquesta 
setmana que viatjarà a bord del CrewDragon de 
SpaceX en la seva segona missió a la ISS a la 
primavera de 2021.

Rússia per accedir a l'espai.
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ACOMIADEN UN PROFESSOR A FRANÇA PER 
PORTAR TOT EL COS TATUAT
A l'escola d'educació infantil en la qual feia classe, el van acomiadar amb l'argument 
que podia espantar xiquets tan xicotets. L'home més tatuat de França vol continuar 
fent classe.

Amb 35 anys, SylvainHelaine és 
conegut com l'home més tatuat de 
França.La seva passió pels tatuatges 
va començar fa 8 anys després d'una 
crisi existencial, i ara li tanca algunes 
portes: impartia classes en una 
guarderia del sud de París. Els pares es 
van queixar que amb el seu aspecte 
espantava els seus fills i 
immediatament va ser expulsat de les 
aules.No obstant això, no desisteix amb 
la seua altra passió: la docència. Ara fa 
classes en primària. Vol ensenyar els 
més xicotets a acceptar als qui són 
diferents.

-SylvainHelaine mostrant els 
seus tatuajes



LA GRIP CONVIURÀ AMB LA COVID-19
Aquest any més important que mai per la covid.

Aquesta setmana comencen les campanyes de vacunació, però aquest any no és com els altres, ara 
amb el covid no podem permetre molts virus respiratoris pel bé de tots.

El tercer grup són les persones que poden transmetre la 
malaltia als dos anteriors grups, per exemple les persones 
que treballen a les residències. I el quart grup són les 
professions essencials, bombers, policies, personal 

sanitari                                         També entren 
en aquest grup persones amb diabetis i l’obesitat amb 
IMC. El tercer grup són les persones que poden 
transmetre la malaltia als dos anteriors grups, per 
exemple les persones que treballen a les residències. I el 
quart grup són les professions essencials, bombers, 
policies, personal sanitari

L’any passat, es va considerar que la grip era una 
epidèmia, perquè cada 10.000  habitats, uns 
cinquanta morien a causa d’aquesta. En el 2018 – 
2019 van morir 6.300 persones a Espanya a 
causa de la grip.Aquest any els grups de risc per 
a la vacunació són principalment quatre. El primer 
seran els majors de seixanta-cinc anys, seixanta 
anys a Madrid. El segon grup de risc està format 
per xiquets menors de sis mesos i adults amb 
malalties cròniques cardiovasculars, hipertensió 
arterial o pulmons. També entren en aquest grup 
persones amb diabetis i l’obesitat amb IMC. 
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La mercaderia il.legal sota els nostres mars                                         
En la costa d’Espanya es descobreix un nou mètode de transport de drogues:                                                              
El Narcosubmarinime                                                                                                                                              .

 

La Guàrdia civil va interceptar un carregament de cocaïna a les costes de 
Vigo, en els primers informes es va parlar d’uns 3000 quilos però podrien 
ser molta més quantitat en cas que haurien absorbit aigua del mar. Les 
autoritats espanyoles van aconseguir remolcar a port el narcosubmarino 
procedent de Colòmbia, la nau va ser detectat afonada  a poca profunditat. 
Primerament es va detindre a dos tripulants de la nau de nacionalitat 
espanyola i després la resta de sud-americans. Les investigacions van 
començar quan el Centre d’anàlisi i operacions en matèria de narcotràfic 
van alertar que la nau es dirigia a Espanya per l’Atlàntic, des d’eixe 
moment es va desplegar un dispositiu amb mitjans aereonavales en el 
nord espanyol.                                                                                 
Finalment després de la captura del submergible es reforçarà la presència 
policial i ja s’estan investigant tres clans gallecs del tràfic de drogues com 
a possibles responsables. La gran quantitat de costes que posseeix el 
nord d’Espanya fan d’aquest un lloc idoni per a introduir cocaïna en el 
continent. Aquest modo operandis és nou en la zona, ja que solament 
s’utilitzava per a traslladar cocaïna a Estats Units, ja que en aquest cas es 
registra el tercer cas de submarinisme al nostre país. Tots els detinguts 
que presumptament estan relacionats en aquesta trama seran posat avui a 
disposició judicial a Vigo

El narcosubmarinisme es l’última moda respecte 
al transport de drogues entre països, encara que 
aquest mètode ja té anys d’utilització la millora 
de les tecnologies i la mecànica ho han 
popularitzat molt en els últims anys. Aquest 
mètode es basa en la utilització d’uns submarins 
amb una tecnologia bastant avançada que inclou 
equips de comunicació i navegació per a viatjar 
sense ser descoberts. No hi ha lloc més evident 
de l’ús d’aquest tècnica que a Espanya on el 
passat 27 d’agost es van arrestar unes huit 
persones al municipi de Vigo per aquesta raó.



Els Agents Ruralsi nvestiguen una persecució de 20 barques a tres balenes al cap 
de CreusLa normativa prohibeix apropar-s’hi a menys de 300 metres, navegar a més 
de 4 nusos i tallar-los la trajectòria

El Grup de Suport Marí dels Agents Rurals de Girona ha obert una investigació per identificar els  navegants 
de la vintena de barques recreatives que diumenge van perseguir i van assetjar tres exemplars de rorqual 
comú (balenes) al Parc Natural del Cap de Creus. Això està prohibit per la normativa de conservació de 
cetacis. Els experts diuen que “és una mostra del poc coneixement del medi marí que tenen algunes 
persones”.

Cinc detinguts per explotació ciutadana

.

L’estudi es va iniciar en maig d’aquest any, ja que una 
dona xinesa els va denunciar per amenaces i 
coaccions, per la qual cosa van decidir  ficar-se a 
investigar. D’aquesta manera van descobrir l’existència 
de dos tallers clandestins dedicats a la producció tèxtil, 
dos dels quals es feien contínuament viatges de 
material cap a un polígon industrial.

 Aquestos espais, no tenen visibilitat des de l’exterior ni 
qualsevol tipus de senyal que indicara que al seu 
interior hi havia una activitat econòmica on els 
detinguts prenien mesures de seguretat per no ser 
arrestats.

L’operació va ficar fi amb l’entrada i el registre del dos 
llocs, on van ser detinguts els cinc membres de 
l’organització pels delictes que van cometre.

Huit civils d’origen xinés, explotats a SevillaEl 
passat dilluns, La Policia Nacional conseguí 
alliberar a huit ciutadans d’origen xinés que eren 
explotats laboralment d’una forma exagerada.

Treballaven durament en dos tallers de confecció 
tèxtil a “Sevilla i dos Hermanas” (Sevilla). Els 
causants d’aquesta situació, foren un grup familiar 
per cinc persones de la mateixa nacionalitat que 
els utilitzaven per treballar en sòtans i amb unes 
condicions inadequades

Els Agents Rurals van tenir descobrir l'incident a través de les 
xarxes socials, quan diumenge a la tarda es van publicar vídeos 
de nombroses llanxes perseguint les balenes. A les mateixes 
xarxes socials els Agents han anunciat l'obertura d'una 
investigació per identificar els infractors i denunciar-los. La 
normativa estableix una distància de 300 metres,  la zona 
d'aproximació,  en què només pot hi haver dues barques alhora, 
cap pot apropar-se a menys de 60 metres tret que siguin científics 
amb un permís especial, tampoc s’ha de navegar a més de tres 
nusos i tallar la seva trajectòria.  Diverses persones de 
conservació de la natura, han denunciat aquesta acció per dur a 
terme maniobres prohibides que poden perjudicar els animals, tant 
generant-los estrés, tenint en compte que són animals acústics, és 
a dir, tenen molta oïda.
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EXPLOSIÓ A LA REFINERIA DE CASTELLÓ

Una avaria a una de les màquines ha produït una explosió a la efineria, ha causat dues explosions més a la 
tèrmica i a la química i ha causat milers de morts.

Aquesta matinada a les 3am un curt circuit a una de les màquines de la refineria de Castelló ha creat una 
reacció en cadena que ha fet volar pels aires la refineria, la tèrmica i la química i s’ha produït una explosió amb 
un radi d’acció de 10km cosa que ha causat 90.000 morts i 30.000 ferits, a més, hi ha 747 desapareguts. 
“Aquest fet marcarà un abans i un després a la història de Castelló” segons afirmen alguns testimonis.

ASSASSINAT A CASTELLÓ DE LA PLANA

Ahir dia 9 d’octubre, a Castelló de la Plana, hi va haver un homicidi en un local de la ciutat. Un home de 38 
anys (que era l’amo del local) va apunyalar a un altre home.

L’home de 56 anys que estava tranquil·lament menjant en el restaurant amb la seva família, va ser brutalment 
apunyalat per l’esquena, l’agressor li va danyar òrgans vitals com ara el cor i el pulmó dret.

 Per l’altra part, l’home de 38 anys amb un greu desequilibri mental, es troba ara ingressat en un hospital            
psiquiàtric i a espera de juí. La família de la víctima afirma que denunciarà a l’agressor per portar el local en 
eixe estat mental.

.

o
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L’adult que va sufrir l’atac, es troba 
Ingressat molt greu a l’Hospital Provincial 
de Castelló. Els metges encara no saben 
amb certesa si sobreviurà però han 
declarat que faran tot el possible per 
salvar-li la vida.

Hospital General de Castelló

Xavier Tudela, alumne de l’IESPenyagolosa ha 
declarat: “Estàvem dormint i de sobte es va 
escoltar “BUM!”, vam anar a la finestra per 
veure que havia passat i vam veure que faltava 
més de la meitat de Castelló”.  Esperem 
novetats.   Així estava el conjunt abans 
d’explotar Local dissabte Penyainforma 28 de 
novembre
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L’IMPACTE DEL COVID-19 EN L’ECONOMIA NACIONAL

La pandèmia que ara vivim tots ha tingut un impacte moltnegatiu en l’economia

Entre dos i cuatre milons de persones han estat en un 

erte durant la primera onada d’aquest virus que ens va 

deixar sense eixir de casa, però es calcula que només 

han cobrat (i no el que els correspon) unes cinquanta 

mil persones aproximadament. El govern no està fent 

res per ajudar-los i moltes famílies ho están passant 

realment malament. Familíes amb fills, on només 

treballa una persona de la parella i tenen fills, o un pare 

o mare soltera ha de mantenir a algú. Aquestes 

persones preguen perque es soluione aquest problema 

prompte.

A nivel europeu, el nostre país és un del mes afectats 

tant sanitari com econòmicament. Països com França o 

Alemanya están prestant ajudes per la gent que s`ha 

vist més afectada per la pandèmia. Molts d’aquestos 

països ja han obert les seues fronteres i van adaptant-se 

poc a poc a la normalitat. 

Però no tot són males notícies, la indústria de la netetja 

ha augmentat le seus vendes en un 30 per cent, les 

indústries que ofereixen equips de desinfecció han 

pujat també notablementelsingressos i les empreses 

que venien gel hidroalcohòlic o mascaretes han 

dupilicat les sues vendes. Esperempoc a poc tornar a la 

normalitat.

Aquest nou i perillós virus que a 

tantes persones s’ha endut, podria ser 

el causant d’unapossible crisi a 

Espanya.  Pensen que l’economia  del 

nostre país podria arribar a baixar un 

12 % .A causa de la pasada 

quarentena que ens va pillar a tots per 

sorpresa, molts negocis,establiments 

comercials, tendes… Locals i petits 

comerços es van vore en una situació 

crítica en la que no realitzaven 

ingressos i van haver de tancar. Es 

calcula que entre 50.000 i 100.000 es 

troben a l’atur a causa de la 

pandèmia.

Per un altre costat,tenim a les 

persones sumides en erte. Un erte és 

l’acrònim d’expedient de regulació 

temporal del treball d’ocupament, es 

a dir que per causes de força major o 

causes justificades,unaempresa 

decideix suspendre o reduirels 

contactes dels seus treballadors 

temporalment. Una opció per la qual  

s’handecantat la majoria d’empreses 

que no han tancat. El problema que 

ara enfrenten, és que hi ha moltíssima 

gent que encara no ha cobrat l’erte.



MOR UNA COPILOT ESPANYOLA EN UNA CARRERA  CELEBRADA A PORTUGAL

Laura Salvo ha perdut la vida en un accident durant el “Rally de Marinha Grande”.

Ahir va morir la copilot espanyola de 21 anys en un accident en la primera carrera especial del Rally de 
Marinha Grande, a Portugal. Miquel Socias, el seu company de vehicle, conduïa tranquil·lament el cotxe 
quan aquest se’n va eixir de la carretera i va provocar la mort de la xica.

Eren aproximadament les 10h30  quan el Peugeot 208 Rally 4 amb què competia la jove valenciana i que 
conduïa el mallorquí Miquel Socias, se’n va eixir de la carretera i va colpejar directament pel costat dret a un 
dels troncs dels arbres que hi havia, va voltejar la carretera. L’impacte va ser molt violent ja que va succeir 
en una zona d’alta velocitat. 

Els mitjans d’ajuda van tardar tan sols dos minuts en arribar on es va produir la catàstrofe, van fer tot el 
possible per salvar-la i intentar reanimar-la. Fins i tot van telefonar a un helicòpter d’emergència mèdica, 
però quan va arribar ja era massa tard.

De seguida, tots els equips de laPeugeot Rally Cup Ibèrica van decidir donar per finalitzada la prova, per 
demostrar el dol i el respecte a la memòria de Laura.

Fins i tot van telefonar a un helicòpter d’emergència mèdica, 
però quan va arribar ja era massa tard. L’organització del Rally 
va anunciar la notícia el matí del dia d’ahir en el seu compte 
oficial. A més, el president del Club Automòbil de Marinha 
Grande, Nuno Pinto, va declarar el següent: “La competidora 
Laura Salvo, que participava com a navegadora en Peugeot 
Rally Cup Ibèrica, va sofrir un accident a l’inici del primer tram, i 
per conseqüència va acabar amb la seua vida”.

RAFA NADAL GUANYA A ROLAND GARROS I ACONSEGUEIX IGUALAR A FEDERER

Allí va guanyar, el Roland Garros de 2005, 2006, 2007 i 
2008, ja que en 2009 Roger Federer el va guanyar. Ja 
després Rafa va guanyar el Roland Garros de 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
i 2020 seguits.
Per tretzena vegada Rafa amb 34 anys  guanya el 
torneig i aconsegueix igualar Roger Federer amb 20 
Grand Slams.El torneig es va realitzar el passat 
diumenge a París, França. Nadal va conseguir 
guanyar Novak Djokovic, el número un aquest  any 
2020.

RAFA NADAL GUANYA EL 13 ROLAND GARROS 
Rafael Nadal guanya el 13 Roland Garros de la seua carrera 
personal. Ahir , Diumenge 11 d’octubre el jugador espanyol 
de tenis va aconseguir guanyar a Novak Djokovic per 
(6-0,6-2,7-5) en 2 hores i 41 minuts a París. Ja és història en 
l’esport i a París per guanyar 100 partits , també per 
aconseguir 20 Grand Slams (igualant Roger Federer)
i per obtindre els 13 Roland Garros. 
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EL FEMENÍ DE RUGBI TORNA AMB MÉS FORÇA     

El club de Rugbi Castelló Femení torna a entrenar.

El dilluns de la setmana passada l'equip de rugbi femení  després d'uns llargs mesos de confinament , va començar a 
entrenar. El club ha représ els entrenaments seguint estrictament les recomanacions sanitàries.

 L'equip sota les ordres de la seua entrenadora Anais Fernandez, va tornar  a 
entrenar amb ganes. Després de la pandèmia de covid-19 detinguera les 
últimes jornades de la lliga local, el club donarà començament al programa 
contra el covid-19, el pròxim dia 3 de novembre a pesar de les restriccions 
sanitàries.  

L'esport continua sent un dels sectors més perjudicats pel coronavirus. Els 
primers entrenaments han sigut realitzats amb grups reduïts; per a obtindre el 
menor contacte possible entre les jugadores i a més es reduïx el risc de 

lesions després d'estar tant de temps inactives.           

 Per altra banda, cal destacar que el club ha 
apostat pel compliment de totes les mesures de 
seguretat, abans d'entrenar els prenen la 
temperatura corporal a les jugadores i se'ls obliga 
a desinfectar-se les mans. També és  obligatori 
l'ús de la mascareta mentres s'està per les 
instal·lacions esportives.

MICHAEL PHELPS BAT EL RECORD MUNDIAL PER 2ª VEGADA EN 200 METRES 
PAPALLONA.

                                                                                                                    
Michael Phelps, l'atleta olímpic més 
condecorat del món amb 28 medalles 
olímpiques, bat el seu propi record 
mundial en 200 metres papallona.
El passat 26 de setembre Phelps va 
tornar a fer el seu record mundial en 
200 metres papallona en piscina de 50 
metres a Estats Units.
Michael cada dia es va superant més.
 L'esportista és un exemple a seguir 
per a tots els nadadors i nadadores i 
esportistes en general. Perquè ha 
arribat a un lloc que ningú abans havia 
conseguit arribar.L'extraordinari 
nadador torna a ser la notícia actual 
després de la seua competició amb 
l'animal més mortífer del fons marí, el 
tauró blanc.

Phelps torna a ser el centre d'atenció gràcies a la 
magnífica competició que va nadar la setmana 
passada i als seus progressos com a esportista d'elit.

Partit del femení amb el masculí
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53 anys des que una dona corre una marató per primera 
vegada . 

Fa 53 anys que Katherine Switze va ser la 

primera dona en córrer la marató de Boston 

(Estats Units ) . La corredora amb el dorsal 

número 216 va causar furor a la competició 

amb el nom de "KV Switze" fins a eixe 

moment ningú sospitava res de res , però 

mentres Switze corria un jutge es va adonar 

que no era un home sinó una dona . El jutge 

es volia tirar damunt d' ella per parar- la , però 

el seu entrenador ( Arnie Briggs ) i la seua 

parella el van detindre . La dona va poder 

arribar a la meta però va ser desqualificada. 

 (Primera dona que corre una marató amb dorsal ) 

TIRES CÒMIQUES:

Fet per: Miryam i Jorge yeral



 

L’ESCRIPTOR ÉS ESCRIT
El famós escriptor, Manuel Pilla, tornà al món literari amb la seua biografia titulada El 
Temps de la Rosa.
EL TELESCOPI QUE JUBILARÀ AL HUBBLE
La literatura Valenciana tornà a tindre del seu costat Manuel Pilla Roses, més conegut com la Rosa valenciana, que 
va decidir deixar d'escriure per a fer-se pescador. Ara ha anunciat la seua biografia titulada El Temps de la Rosa. 
En aquesta obra el reconegut escriptor ens conta tot el que va viure des de xicotet fins ara. El que ningú s'esperava 
era que en el llibre parla en tercera persona, sempre des del punt de vista dels seus companys, de la seua mare, de 
la seua dona, i fins i tot, del punt de vista de la seua germana recent difunta. 
Manuel ens conta que es va plantejar aquest projecte en el confinament, uns dies després de la mort de Paula Pilla 
Ponts, la seua germana. «Em vaig plantejar el projecte per a poder ajudar el pare dels 4 fills de Paula: 
Lidiana de 14 anys, Carla de 13 anys, César d’11 anys i Leia de 5 anys. El que vull no és sols ajudar el marit d’ella, 
també vull que la recorden com la millor professora i científica de València.», va declarar el Sr. Pilla. 
La portada la va dissenyar Nícola Sant Perol i les il·lustracions les ha fet Xavier Àngel Obreja Gómez. Als 14 anys 
Manuel, Nicola i Àngel van fer un còmic titulat “KRJ, renaixement”, eren amics i veïns per això va decidir tornar a 
repetir, en el confinament, i crear El Temps de la Rosa. 

Hui, el nou telescopi, James Webb, ha arribat a l'espai. Aquest té una capacitat 1000000 vegades més gran que el 
Hubble, a més pot veure en infraroig i ultra violeta. En comparació, seria el Hubble l'ull humà i el Webb un 
microscopi electrònic. Rep el seu nom, per l'expresident de la Nasa James Webb. Utilitza energia solar i un sistema 
de refrigeració. Va començar la seua construcció en el 1990. Pesarà dos tones i es desplegarà gràcies a la 
papiroflèxia.

Netflix vol guanyar a Disney en les seues animacions
Imatge de 'Més enllà de la Lluna', de Glen Keane.

Glen Keane, l’animador de personatges mítics com la Sirenita o 
Aladdin, dirigeix “Més enllà de la Lluna”, la super producció que 
s’estrena avui a tot el món traduïda a 30 idiomes.
Aquesta megaproducció col·loca a Netflix a l’altura de grans estudis 
com ara Pixar i Dreamworks. I ho fa encara més gran estrenant 
mundialment la pel·lícula en diversitat d’idiomes. La producció es 
tracta sobre una adaptació a una llegenda xinesa. De fet, Glen Keane és 
més que un animador. És llegenda. Pilar principal de la casa Disney 
durant quatre dècades, són seus els personatges mítics de la Sireneta, la 
Bèstia o Aladdín. Glen diu 
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"La sensació que sempre he tingut és aixecar-me a 
l'esquena dels gegants. Recorde la primera vegada que 
vaig disfrutar Disney, Ollie Johnson em va donar 
consells en 30 segons i que l'ensenyament m'ha 
perseguit tota la vida: "No animes el que fan els 
personatges, dona vida al que pensen i senten els 
personatges", recorda.

………                                      …………………………………………………………………………………………………………………      ……………. ………………………………………………………………………………                                                   ………….………………….……………………………   


