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De Rubí als Jocs Olímpics
Des de 1992, esportistes rubinencs han format part dels equips espanyols de
diverses disciplines als Jocs

Els esportistes catalans als Jocs Olímpics. | ND

Avui arrenquen els Jocs Olímpics de Tòquio, amb un any de retard, ja que s'havien d'haver
celebrat a l'estiu del 2020, però van quedar aturats per la pandèmia. En aquesta ocasió tot serà
atípic, sobretot perquè no hi haurà públic en cap dels esdeveniments.
La representació de la delegació catalana superarà els 100 esportistes, tres de les quals són de Rubí,
que ja fa dies que es troben tancats en un hotel de la capital del Japó per evitar qualsevol
contacte amb la Covid-19, que els descartaria automàticament de poder competir. La participació
rubinenca als Jocs serà, enguany, exclusivament femenina: per una banda, les waterpolistes
Bea Ortiz i Elena Ruiz; i per l'altra, la jugadora d'hoquei herba Xantal Giné, que ha viatjat com
a suplent. Aquesta serà la segona cita olímpica per Bea Ortiz i Xantal Giné, i la primera per a
Elena Ruiz.
Des de Barcelona 1992, Rubí ha comptat amb representació a uns Jocs Olímpics pràcticament en
totes les edicions, en les disciplines de futbol, gimnàstica artística, curses de llarga distància,
hoquei herba i waterpolo.
A la llista també hi podríem incloure el gimnasta Gervasi Deferr, que va participar a Sydney
2000, Atenes 2004 i Pequín 2008; durant aquests darrers Jocs vivia a Rubí, tot i que és nascut a
Premià de Mar; o Almudena Cid, gimnasta rítmica que va participar en quatre Jocs des d'Atlanta
1996 fins a Pequín 2008, i que també vivia a la ciutat amb la seva parella, el presentador de
televisió Christian Gálvez.
[h3]Quins esportistes de Rubí han participat en uns Jocs Olímpics?[/h3]
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