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La Lliga porta el Lleida a Antiviolència
per “càntics” de l’afició contra
seguidors de l’Atlètic a la Copa

Centenars de peces espoliades en 16
jaciments lleidatans en un saqueig per
tot Catalunya amb dos detinguts

Destitueixen un tinent
d’alcalde d’Almenar per
construir un edifici il·legal
Sòl rústic || El va
començar abans de
tenir la llicència, que
li va ser denegada

ÒSCAR MIRÓN

Alcaldessa || El cessa
i ell vol legalitzar-lo
com un “allotjament
per a treballadors”
L’alcaldessa d’Almenar, Teresa
Malla (ERC), ha cessat el fins
ara tercer tinent d’alcalde i regidor d’Agricultura, Ramaderia i
Medi Ambient, Jordi Sanuy, per
haver construït sense llicència
en sòl rústic. L’edil va iniciar
els treballs, del que ell qualifica com a “allotjament per a
treballadors”, sense llicència
municipal, que després li va ser
denegada, i ara intenta obtenir
el vistiplau de la Comissió Provincial d’Urbanisme.
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L’esquí com a
assignatura
arriba ja a tots els
col·legis públics
del Pirineu
909 alumnes de Primària
de vint centres de Lleida
L’esquí com a assignatura curricular per als alumnes de tercer
i quart de Primària (8-10 anys)
ja està implantat en tots els col·
legis públics de les comarques
del Pirineu de Lleida. Es tracta
de vint centres educatius, tretze
col·legis i set escoles de zones
rurals que agrupen diversos col·
legis, i 909 alumnes. Aquest és
el cinquè any d’implantació del
projecte Esport Blanc Escolar,
que s’estendrà a tot Catalunya i
que es va presentar ahir al Pont
de Suert.
ÉS NOTÍCIA ❘ 3

JxCat i ERC pacten la
Mesa del Parlament i
debaten com investir
Carles Puigdemont
Jordi Sanuy, davant de
l’edifici sense permisos.
COMARQUES ❘ 10

La Sara i l’Álvaro, a la foto, es van conèixer a Sant Joan de Déu.

Dijous 11
de gener DEL 2018

Carles Puigdemont i Marta Rovira van acordar a Brussel·les
que la Mesa del Parlament tingui majoria independentista de
4 membres i els 3 restants seran
per a Cs i PSC. Quant a la investidura, busquen la fórmula per
investir el líder de JuntsxCat.

L’amor, la millor
medicina contra el
càncer per a la Sara

Demanen onze anys
de presó per a un
lleidatà acusat de
violar la filla de 12

Una jove de 17 anys de Cervera
amb sarcoma d’Ewing coneix el
seu nòvio, que també té aquesta
malaltia, a l’hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona i junts
segueixen el tractament

L’Audiència de Lleida ha fixat
per a aquest matí el judici contra
un veí de la capital de 40 anys
acusat d’agredir sexualment la
seua filla de 12. La Fiscalia demana que se li imposi una condemna d’11 anys de presó per
un delicte d’abusos.

GUIA ❘ 33

PANORAMA ❘ 16-17

LLEIDA ❘ 9
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El programa Esport Blanc Escolar, que inclou l’esquí com a assignatura obligatòria, iniciat el 2013 com a prova
pilot, ha aconseguit arribar aquest curs a totes les escoles públiques de les comarques del Pirineu de Lleida amb
un total de 909 alumnes. La Generalitat vol que el 2020 estigui implantat també a tots els centres concertats.
ENSENYAMENT NOU CURS

L’esquí obligatori arriba ja a tots els
col·legis públics del Pirineu de Lleida
Amb 909 alumnes de Primària de 20 centres educatius, i 51 a tot Catalunya
E. FARNELL

❘ EL PONT DE SUERT ❘ L’esquí com a
assignatura curricular per als
alumnes de tercer i quart de Primària (8-10 anys) ja està implantat a tots els col·legis públics de
les comarques del Pirineu de
Lleida. Es tracta de vint centres
educatius, tretze col·legis i set
escoles de zones rurals (ZER)
que agrupen diversos col·legis i
beneficien 909 alumnes. Aquest
cinquè any d’implantació del
projecte Esport Blanc Escolar,
s’hi han incorporat el col·legi
CEIP Sant Jordi d’Oliana, la
ZER de l’Alta Ribagorça i la ZER
del Pallars Jussà, amb la qual
cosa dóna cobertura al 100%
dels centres públics. El programa compta amb un pressupost
de 465.000 euros per a tot Catalunya i beneficia 2.056 alumnes
de cinquanta-un centres educatius de les nou comarques de
muntanya. L’Esport Blanc Escolar s’inclou a l’horari lectiu i
està integrat a l’àrea d’educació
física. Com a novetat en aquesta
edició, els alumnes hauran d’elaborar un diari individual de les
vuit sessions d’esquí en el qual
explicaran el seu aprenentatge i

2.050

DADES

ALUMNES
Són els alumnes de tercer i quart
de Primària que enguany participaran en el programa, de 51 col·legis de 9 comarques de muntanya.

465.000
EUROS

És la quantitat que la Generalitat
destina aquest curs 2017-2018 per
finançar el projecte, uns 147.000
euros més que l’edició anterior.

OBJECTIUS

Promoció

Competidors

z L’objectiu del programa és impulsar la iniciació i el coneixement en els esports d’hivern en
la població infantil, posant un
especial èmfasi en les comarques de muntanya, i donar a
conèixer el territori.

z Aquesta iniciativa ha d’ajudar
a tenir un planter d’esquiadors
que en un futur podran competir i ser un referent en el camp
esportiu tenint present la candidatura del Pirineu en els Jocs
Olímpics.

E. FARNELL

n Com a novet at en
aquesta edició, tots els
participants en el programa Esport Blanc Escolar pagaran 20 euros
per les nou sessions que
es portaran a terme. Un
preu que inclou el material d’esquí, el transport i
els forfets. El cost real per
alumnes se situa en 176
euros. El programa l’impulsa la secretaria general
de l’Esport i el departament d’Ensenyament, i
compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern,
els Consells Esportius, les
estacions d’esquí, els consells comarcals, el Conselh Generau d’Aran i la
Diputació de Lleida.

SESSIONS

El programa consta de vuit
sessions del gener al març
amb pràctiques d’alpí,
nòrdic i snowboard
quins han estat les seues sensacions, i que es convertirà en una
eina per avaluar i analitzar per
als docents i els tècnics.
Per la seua banda, el representant territorial d’Esports a
Lleida, Joan Segura, va explicar que es tracta d’un programa
multidisciplinari (tres classes
d’esquí nòrdic, tres d’esquí alpí
i dos de snowboard). Pel que fa
a la coordinació, correspon a un
tècnic de la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern i un responsable de cada Consell Esportiu.
Aquest any, a més, s’ha incorporat una jornada final durant
la qual els participants podran
compartir experiències. Aquesta trobada ludicocompetitiva
va destinada a tot l’alumnat de
Primària que finalitza la seua
participació en el programa.
Quant a les escoles concertades, s’espera que l’any que ve
se n’hi incorporin dos de Lleida
i el curs escolar 2019-20 ja en
formin part la resta.

Presentació del programa Esport Blanc Escolar ahir al consell de l’Alta Ribagorça.
A. V

Nens i nenes en la passada edició del programa d’esquí, que aquest any s’inicia demà a Beret.

Els participants
pagaran 20 euros
per les 9 sessions

Conveni amb la
Diputació per
pagar el transport
n Els impulsors del programa han firmat un conveni amb la Diputació per
finançar el transport dels
alumnes fins a les estacions d’esquí. En aquest sentit, el 2017 es van pagar
30.000 euros, aquest 2018
n’hi ha 35.000 de previstos i 40.000 euros de cara a l’any 2019, segons va
explicar Gerard Sabarich,
vicepresident de l’ens provincial. En aquest sentit, Joan Ubach, alcalde
de Tremp i representant
dels consells esportius,
va reclamar més agilitat
administrativa per al finançament del programa
i atendre els proveïdors
amb més rapidesa.
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Els veïns de Maldà decideixen tota
la inversió del municipi el 2018

www.segre.com/comarques
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Espoliats setze jaciments lleidatans
en un saqueig per tot Catalunya
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MUNICIPIS POLÈMICA

Almenar destitueix un tinent d’alcalde per
haver construït un edifici sense permisos

L’endemà que l’oposició demanés la seua dimissió en el ple al desembre || L’edil tracta de legalitzar
l’edificació i el govern obre la porta a restituir-lo en el càrrec si Urbanisme ho autoritza
ÒSCAR MIRÓN

R. RAMÍREZ

❘ ALMENAR ❘ L’alcaldessa d’Almenar, Teresa Malla (ERC), ha
cessat el fins ara tercer tinent
d’alcalde i regidor d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient,
Jordi Sanuy, per haver construït
sense llicència en sòl rústic. El
decret que el va destituir, el passat 29 de desembre, va arribar
l’endemà que el grup municipal
de Som Poble Viu, a l’oposició,
reclamés en el ple la dimissió
de Sanuy i l’acusés d’“aprofitar la seua condició de regidor
en benefici propi”. L’edil, que
es va presentar a les eleccions
del 2015 com a candidat independent a la llista republicana,
ha iniciat tràmits davant d’Urbanisme per provar de legalitzar les obres, en una finca de
la seua propietat i actualment
paralitzades. Per la seua part,
l’equip de govern obre la porta a restituir-lo en el càrrec si
aconsegueix obtenir els permisos necessaris per part de la
Generalitat.
Sanuy va explicar que l’edifici inacabat havia de ser un
allotjament per a treballadors
temporers. Va iniciar la construcció, va apuntar, aprofitant que hi havia paletes a la
finca reparant la teulada d’un
magatzem. Aleshores ja havia
sol·licitat una llicència d’obres
municipal, encara que aquesta
corresponia a un nou magatzem
agrícola. “Em van dir que era
una manera vàlida de fer-ho”,
va explicar. Tanmateix, els serveis tècnics de l’ajuntament van
rebutjar atorgar-la. Elements

LES CLAUS

L’equip de govern

z L’alcaldessa, Teresa Malla
(ERC), va explicar que van demanar a Sanuy que paralitzés
els treballs sense llicència l’estiu
passat i que aquest va acatar la
decisió. Posteriorment, el consistori la formalitzaria amb un
decret de paralització d’obres
mentre que l’edil tramitava ja
una nova autorització per a un
alberg de treballadors.

L’oposició

El regidor cessat, a la seua finca vora la construcció inacabada, les obres de la qual estan paralitzades.

GRUP AL GOVERN

L’edil cessat seguirà al grup
municipal però sense
responsabilitats en el
govern local d’Almenar
com un porxo i les finestres no
s’avenien amb el permís que
l’edil havia demanat. Això el
va obligar a tramitar-ne un de
nou, aquesta vegada per a un
allotjament.

MUNICIPIS COMERÇ

“Va ser un error iniciar les
obres quan encara no tenia el
permís”, va reconèixer Sanuy,
encara que va apuntar que
“l’únic perjudicat sóc jo”. Si no
obté autorització, podria enfrontar-se a un expedient de disciplina urbanística i l’obligació
de demolir el construït. “No li
he costat ni un euro a l’ajuntament”, va subratllar. Quant a
la destitució, va assenyalar que
va ser una decisió consensuada
en el govern i que va declinar
dimitir, tal com va demanar

l’oposició, perquè “suposaria
donar-los la raó i reconèixer una
culpabilitat que jo no accepto”.
Després d’aquest cessament,
l’alcaldessa ha assumit les àrees de gestió municipal que fins
ara estaven en mans de Sanuy.
Aquest, al seu torn, continuarà
formant part del grup municipal d’ERC encara que fora de
la junta i sense responsabilitats
de govern. Els republicans governen a Almenar amb sis dels
onze edils del consistori, davant
els cinc de Som Poble Viu.

z El grup de Som Poble Viu
(SPV), a l’oposició, va denunciar
les obres sense permís en xarxes socials i davant del consistori al novembre. Van ser objecte de polèmica en el ple aquell
mateix mes i, el 28 de desembre, van demanar la dimissió de
Sanuy. El van acusar d’“aprofitar
la seua condició de regidor en
benefici propi”, una cosa que
l’edil cessat rebutja.

Contactes previs i crítiques
z SPV va afirmar ahir que, des
de l’estiu, havien instat el govern a “resoldre de forma interna” aquesta irregularitat i que
van decidir fer-ho públic davant
del que consideren “inacció”
per part del consistori. Creuen
que l’actuació de Sanuy és un
“mal exemple” i que l’alcaldessa havia d’actuar abans per corregir-la. El govern, per la seua
part, defensa que va treballar
per preservar la legalitat.

MUNICIPIS QUEIXES

L’ampliació del súper crea El síndic de la Seu acaba el seu mandat
25 llocs de treball a Tremp “indignat i dolgut pel tracte rebut”
❘ TREMP ❘ L’ampliació del supermercat de la cadena Esclat
Bonpreu a Tremp (vegeu SEGRE
de diumenge passat) suposarà la
creació de vint-i-cinc nous llocs
de treball al municipi. Així ho
van explicar fonts de l’empresa,
que van xifrar en uns sis milions
d’euros la inversió prevista per a
les obres, que implicaran duplicar la superfície dels 900 metres
quadrats actuals a 1.800 i construir un aparcament subterrani.
L’empresa no va poder preci-

sar una data prevista per a l’ampliació, a causa que el projecte
està en els primers passos i haurà de sotmetre’s a l’aprovació
d’Urbanisme.
Només va apuntar que difícilment serà possible dur-la a terme aquest any i que esperen materialitzar-la a partir del 2019.
Van puntualitzar que donaran
prioritat a la venda de productes locals i que tenen voluntat
de permanència a llarg termini
a Tremp.

C. SANS

❘ LA SEU D'URGELL ❘ El síndic municipal de Greuges de la Seu, Àngel
Rubio, va fer balanç ahir dels
seus deu anys de mandat, que
finalitzen diumenge, i va manifestar estar “indignat i dolgut
pel tracte rebut per una part de
l’administració municipal” i va
lamentar “la tardança de les
respostes de l’administració”,
la qual cosa ha propiciat, va dir,
que “finalitzi el meu mandat
deixant setze casos pendents

de resoldre”. Rubio va presentar la memòria de l’activitat realitzada durant el 2017, en la
qual destaca l’increment del
nombre de consultes i queixes
derivades per les defecacions
dels gossos a la via pública, que
un any més tornen a encapçalar la temàtica de les consultes
i les queixes que rep la sindicatura. El síndic va rebre 46
consultes durant el 2017 per
aquest problema i l’any passat
la xifra es va incrementar fins

a 54. El nombre de consultes
totals també puja, al passar de
215 davant 260.
Val a recordar que el mes de
novembre passat Compromís
per la Seu va presentar una
moció per allargar el mandat
del defensor del ciutadà. Una
proposta que no va arribar a
prosperar perquè no va rebre el
suport de la resta de grups del
consistori, que van defensar la
necessitat de renovar periòdicament el càrrec.
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Espoliats setze jaciments lleidatans
en un saqueig per tot Catalunya

Determinen que dos detinguts a l’agost es van emportar centenars de peces del Jussà,
l’Alt Urgell, la Noguera i l’Urgell || Les lleidatanes, les comarques més afectades
MOSSOS D’ESQUADRA

R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Una investigació iniciada pels Mossos d’Esquadra el
2016 i que es va saldar l’agost
passat amb dos detinguts a Girona acusats de saquejos arqueològics per tot Catalunya
ha permès determinar ara que
els arrestats es van emportar
centenars de peces de setze jaciments de les comarques lleidatanes, les més afectades d’aquesta
activitat delictiva.
Concretament, els espoliadors havien aconseguit peces
del Barranc Fonguera (Abella
de la Conca), del Molí del Baró
(Isona i Conca Dellà), els Nerets,
les Serretes i el Serrat de Terragons (Vilamitjana), de Castell
de Mur, Llimiana, el Pont de

MÉS DE 20.000 PECES

En total, els Mossos han
decomissat més de 20.000
peces valorades en més
de cent mil euros
Montanyana; de la Font de Paüls
(Vilanova de Meià) i Montmagastre (Artesa de Segre); de dos
jaciments d’Estinclells (Verdú);
i dels de Balma Laia, Forat Negre, Balmes de la Serra de Carreu i Castellot dels Moros (tots
a Coll de Nargó).
Segons van informar ahir
els Mossos, les comarques més
afectades per aquest espoli,
per l’afectació paleontològica,
la quantitat i la importància de
les peces, són el Pallars Jussà i
l’Alt Urgell.
En total, la policia autonòmica ha aconseguit recuperar unes
20.000 peces d’alt interès científic repartides entre 393 conjunts
arqueològics de tot Catalunya,
una quantitat que s’ha aconse-

Imatge presa al domicili dels detinguts amb algunes de les peces confiscades.

LES CLAUS

Jaciments. Els béns espoliats procedeixen de 168 jaciments arqueo-

lògics i 32 de paleontològics que es concentren al Pirineu de Lleida i a
les comarques d’Osona, la Garrotxa, el Ripollès i l’Empordà, a banda de
diverses àrees de Barcelona i Tarragona.

Magnitud. En l’operació van participar sis mossos, dos arqueòlegs i
un paleontòleg, a part de dos tècnics d’una empresa especialitzada.
La quantitat de peces era tan important que es van necessitar quatre
furgonetes i tres dies de treball. Els especialistes van constatar que no
havien vist una quantitat d’objectes espoliats d’aquesta magnitud.
guit determinar recentment i
que prové de l’ingent material
que els agents van intervenir
arran d’un escorcoll practicat
als domicilis de dos germans
presumptament espoliadors al

municipi d’Amer (Girona). En
l’escorcoll van trobar milers de
peces, majoritàriament paleontològiques, que es venien per
internet.
La investigació ha determi-

nat que els suposats espoliadors
haurien usurpat en els últims
anys jaciments arqueològics i
paleontològics declarats Béns
Culturals d’Interès Nacional,
i d’altres encara sense catalogar dels quals no es coneixia
l’existència, valent-se de la seua formació acadèmica, una
circumstància que els hauria
permès participar en diferents
excavacions arqueològiques i
conèixer així el material susceptible de ser sostret.
Malgrat aquesta primera
valoració de l’espoli, el treball
s’allargarà durant mesos per estudiar les peces (valorades fins
al moment en 110.000 euros)
i comprovar els danys causats
sobre el terreny.

Un accident talla una
carretera de la Cerdanya
REDACCIÓ

TRÀNSIT

Greu la dona
de Balaguer
atropellada
per un camió
Amb traumatisme
cranial i fractures
REDACCIÓ

❘ BALAGUER ❘ La dona de 83 anys
que dimarts va ser atropellada per un camió de les
escombraries a Balaguer
(vegeu SEGRE d’ahir) es
trobava ahir en estat greu,
segons van informar els seus
familiars. La dona va patir
un traumatisme cranioencefàlic i diverses fractures i va
haver de ser intervinguda a
l’hospital Arnau de Vilanova,
on va ser evacuada pel Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM).
L’atropellament es va produir aproximadament a dos
quarts de dotze del matí de
dimarts a la plaça Pau Casals, a la intersecció amb el
carrer Pere III. En aquell moment, la víctima creuava per
un pas de vianants quan un
camió de recollida selectiva
la va atropellar. Fins al lloc
dels fets es va desplaçar una
dotació dels Bombers de la
Generalitat, policies locals
i sanitaris del SEM, que van
atendre la dona i la van evacuar a l’hospital.

FAUNA

Mor una àguila a
l’electrocutar-se
a les Avellanes
❘ LES AVELLANES ❘ Els Agents Rurals han instat una companyia elèctrica a protegir una
de les seues torres després
de trobar una àguila morta a
l’electrocutar-s’hi. Els Rurals
van recollir l’au, una àguila
cuabarrada (Aquila fasciata), després de rebre l’avís
d’un ciutadà i la van portar
a un centre de fauna perquè
li practiquessin la pertinent
necròpsia.

BOMBERS

SUCCESSOS TRÀNSIT

❘ RIU DE CERDANYA ❘ Una col·lisió
entre un camió cisterna i un
totterreny va provocar ahir al
matí el tall de la carretera C162 a la localitat lleidatana Riu
de Cerdanya, entre el túnel del
Cadí i Alp. L’accident, que es
va saldar amb dos ferits lleus,
va obligar a tallar la via perquè
el camió va tenir una fuga del
líquid del dipòsit hidràulic. Es
van abocar entre 40 i 50 litres
d’oli, que van quedar escampats
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per uns 15 metres lineals, segons van explicar els Bombers,
que van desplaçar cinc dotacions després de rebre l’avís a les
10.03 hores. Per la seua part,
els Mossos d’Esquadra, que van
activar diverses patrulles, van
regular el trànsit. Al seu torn,
operaris van netejar la calçada.
D’altra banda, una persona va
patir ferides lleus ahir a la tarda
després que el cotxe que conduïa xoqués contra un senglar
a Sant Martí de Riucorb.

NEUCAT

Protecció Civil
avisa de nevades
a 700 metres

L’oli es va escampar per la calçada, que es va haver de tallar.

❘ LLEIDA ❘ Protecció Civil de la
Generalitat va activar ahir
dimecres a la tarda en fase de
prealerta el Neucat pel risc
de nevades al Prepirineu i
en cotes de 700 metres pel
descens de les temperatures
i l’arribada d’un front. Així
mateix van recomanar que,
pel descens de les temperatures, s’ha d’evitar que els
nadons i els ancians surtin
al carrer.
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FUTBOL BASE I TERRITORIAL

Partit amb dos perdedors
per alineacions indegudes
El Comitè de Competició resta tres punts als cadets del Balaguer i
EF Tremp || Al club pallarès li’n treu tres més per “mala fe”
REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ El Subcomitè de Competició de la delegació a Lleida de la Federació Catalana de
Futbol (FCF) va sancionar ahir
el Balaguer i l’Escola Futbol
Tremp, equips del Grup 12 de
la Primera divisió cadet, amb
la pèrdua del partit que van
disputar tots dos el 26 de novembre, per una doble alineació indeguda. Per tant, aquest
encontre no té guanyador, ja
que segons la resolució del
comitè els dos equips van cometre alineació indeguda d’un
dels seus jugadors, la qual cosa
implica la pèrdua del partit i de
tres punts a la classificació. A
més, en el cas de l’EF Tremp,
la sanció li suposa la pèrdua
de tres punts més, per la qual
cosa el total són sis, ja que en el
seu cas la sanció assenyala que
s’ha demostrat “l’existència de
mala fe”. Segons va denunciar
la mare del futbolista davant la
mateixa delegació de la Federació Catalana a Lleida, el seu fill

ELS DETALLS

Balaguer

z Sancionat per alineació indeguda, se li dóna el partit per
perdut i se li resten tres punts,
a més d’una multa de seixanta
euros.

EF Tremp
z Sancionat per alineació indeguda, se li dóna el partit
per perdut i se li dedueixen
tres punts de la classificació.
A més, se li’n resten tres, a
l’entendre el comitè que en
aquest cas hi havia “mala fe”.
També se li imposa una multa
de 75 euros.

constava a l’acta del matx sense
que hagués arribat a jugar-hi.
El motiu seria que el futbolista desitjava marxar a un altre
equip i, amb l’alineació, complia el cinquè partit disputat
aquesta temporada i, segons la

reglamentació, ja no podia canviar d’equip. La denúncia per
alineació indeguda contra el
Balaguer la va efectuar el FIF
Lleida, que gestiona l’Escola de
Futbol Tremp, mentre que la
denúncia contra l’EF Tremp és
doble, una del Balaguer i una
altra de la mare del jugador,
segons relata la sanció. També
es castiga amb una multa de 60
euros el Balaguer i amb 75 el
club pallarès.

Magraners
Pel que fa a la Territorial,
tres jugadors del Magraners
van ser sancionats amb dos
partits, entre els quals els dos
futbolistes que van ser expulsats per haver-se pegat entre
ells. Els jugadors sancionats
d’aquest equip són M.A.L.,
A.D.D. i O.F.E. El CD Magraners, per la seua part, ha decidit sancionar els dos jugadors
que es van barallar i els ha
apartat de forma indefinida
del club.

Guerra Sevilla-United pel preu de les entrades
❘ SEVILLA ❘ Sevilla i Manchester United s’han embolicat en
una baralla pel preu de les entrades de l’afició visitant amb
relació a la pròxima eliminatòria dels vuitens de final de
la Lliga de Campions, que es disputarà els pròxims 21 de
febrer (al Pizjuán) i 13 de març. El conflicte va començar
quan el Sevilla va comunicar els preus de les entrades per
a l’afició del Manchester United, que va fixar en 100 euros,
en lloc dels 60 inicials. El Sevilla s’ha trobat amb la resposta
del Manchester United, que les ha posat també a un preu a
partir de 100 euros.

Investiguen un nou cas de corrupció FIFA a Àustria
❘ VIENA ❘ Fiscals austríacs anticorrupció investiguen transaccions entre la FIFA, l’organisme rector del futbol mundial
i la federació austríaca OFB, va dir dimecres una portaveu
dels fiscals. Els webs austríacs addendum.org i 90minuten.
at van informar dimarts que el president d’OFB, Leo Windtner, era investigat per haver mediat en una transferència de
100.000 dòlars de la FIFA a un projecte benèfic a l’Àfrica en
què participava la seua esposa.

El ciclista més longeu es retira als 106 anys
❘ PARÍS ❘ Robert Marchand, el ciclista que fa un any va establir el rècord de l’hora per a majors de 105 anys al recórrer
22,547 quilòmetres al velòdrom francès de Saint-Quentinen-Yvelines, ha decidit penjar la bicicleta. “Els metges no
volen que faci més esforços”, va explicar Christian Bouchard,
amic i veí del ciclista.

Sancionat vuit anys per dopar els rivals
❘ TÒQUIO ❘ El piragüista japonès Yasuhiro Suzuki no es va sentir
prou capacitat amb 32 anys per batre els rivals més joves, per
la qual cosa va decidir dopar-los sense el seu coneixement
perquè donessin positiu als controls i així “eliminar-los”.
Però va ser descobert i ha estat sancionat sense competir
durant els pròxims vuit anys, després d’admetre la culpa.

