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❘MOLLERUSSA ❘ Un futbolista de
l’equip cadet del Mollerussa
va presentar una denúncia
per agressió davant dels Mos-
sos juntament amb un comu-
nicat de lesions després de re-
bre un cop de puny al final
del partit de dissabte davant
del Manresa. Segons el coor-
dinador del Mollerussa, Joan
Bota, “el jugador va veure
com el delegat del Manresa
insultava la grada i, creient
que ho feia a un familiar, se
li va llançar a sobre. No vo-
lem justificar l’actitud del nos-
tre futbolista, però el delegat

del Manresa, que estava san-
cionat, estava encarant-se
amb diversos aficionats i ho
tenim gravat”.Amés, cinc fut-
bolistes del Manresa han es-
tat sancionats cautelarment
després d’insultar el col·legi-
at Carmona Méndez, del
col·legi de l’Anoia, amb fra-
ses com“és una vergonya, ets
un inútil”, “ets un malparit,
ens has robat”,“ets un fill de
puta” i “on tens els putos di-
ners”.Alguns jugadors van
carregar contra la porta del
vestidor de l’àrbitre, tot i que
no hi van causar danys.

Denúnciad’un cadet
delMollerussaal
Manresaper agressió
Cinc jugadors de l’equip del Bages,
sancionats cautelarment per insults

FUTBOLBASE

Garra: “Pasabannodiu
exactament laveritat”
El lleidatà dóna la raó a Oiarzabal en les crítiques a lamuntanyenca
|| “No pot dir que no va pujar a l’Everest per rescatar Juanito”

ALPINISMEEXPEDICIONS
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❘LLEIDA ❘ L’alpinista lleidatà Juan-
jo Garra, que el passat 21 de
maig va coronar el cim del
Lhotse (8.516 metres), el quart
cim del planeta, va donar la raó
ahir al seu company d’expe-
dició Juanito Oiarzabal en les
seues crítiques a la muntanyen-
ca basca Edurne Pasaban, quan
la va acusar d’“haver mentit”
en el seu rescat. Oiarzabal va
assegurar que Pasaban havia
utilitzat el seu rescat en el des-
cens del Lhotse per tapar “el
seu fracàs” en l’intent per as-
cendir l’Everest sense oxigen.

Garra va coincidir ambOiar-
zabal i va dir que “Edurne ja
havia decidit no atacar el cim.
No pot dir que a causa de l’es-
forç realitzat per ella i el seu
equip en el rescat de Juanito,
no va poder ascendir a l’Eve-
rest”.

El lleidatà no va voler utilit-
zar la paraula mentir però sí
que va dir que Pasaban“no diu
exactament la veritat”.“Juani-
to li agraeix els tres xerpes i
l’ajuda que li van prestar però
només eren a 30 minuts del
camp base. I l’Edurne va aju-
dar a portar la llitera de Juani-
to a 5 minuts del camp base.”

Al seu bloc, Garra va escriu-
re ahir un article titulat Entre
l’humà i el diví. Rescat al Lhot-
se?, en què ironitza sobre un
sector de l’alpinisme: “Per al-
guns és un negoci i un circ me-
diàtic.”

RESCAT

“Els xerpes d’Edurne van
ajudar-lo a 30minuts del
camp base i ella el va ajudar
quan en quedaven 5”

MarcMàrquez bateja una avioneta de vol acrobàtic
❘ ÒDENA ❘ El pilot lleidatà Marc Màrquez, que aquest cap de setma-
na participarà al Gran Premi de Catalunya de motociclisme, va ba-
tejar amb el dorsal 93 una avioneta que participarà al Mundial de
vol acrobàtic. El pilot es va desplaçar des de Montmeló fins a l’ae-
ròdrom d’Òdena, prop d’Igualada, per batejar l’avió.

REPSOL TEAM

Or i plata per a Lleida al Català júnior d’halterofília
❘ LLEIDA ❘ Joshua Jové, en categoria de 89 quilos, i Joel Castro, a la
de 69, van ser or i plata, respectivament, al Campionat de Ca-
talunya júnior d’halterofília que es va disputar el cap de setmana
passat aTerrassa. Jové, que va fer la millor marca del campionat,
es va classificar, a més, per al Nacional sub-17 de Sevilla.
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