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AGÈNCIES
MADRID ܂  Anticorrupció vol que ܂
s’investigui la relació entre Luis 
Rubiales, president de l’Associ-
ació de Futbolistes Espanyols, i 
Gorka Villar, després d’haver 
rebut una denúncia anònima 
sobre els partits organitzats a 
favor de l’AFE. En la denúncia, 
feta pública per El Mundo, es 
fa referència a possibles ser-
rells del cas que va acabar amb 
la detenció de l’expresident de 
l’RFEF Ángel María Villar i el 
seu fill Gorka, entre d’altres. El 
primer serrell són els pagarés 
de l’RFEF a l’Atlètic de Madrid, 
una cosa que ja se sabia i que 
el club blanc-i-vermell proba-
blement va utilitzar per obtenir 
liquiditat. 

La segona part de la denún-
cia se centra en set amistosos 
jugats per la selecció entre els 
anys 2011 i 2017 en benefici de 
l’AFE. Aquests partits van co-
mençar a jugar-se el 1991 des-
prés d’un acord entre les dos en-
titats i els ingressos es destinen 
a beques i ajuts per al futbol 
base. Tres d’aquests set partits 
es van jugar a Espanya, mentre 
que els altres es van celebrar a 
l’estranger. 

Segons el denunciant, el be-
nefici net d’aquests partits per a 
l’AFE va ser d’un milió d’euros. 

S’ha de recordar que Gorka 
Villar tenia com a clients del seu 
despatx privat nombroses fede-

racions de futbol estrangeres, i 
precisament la sospita del jutge 
Pedraz és que Gorka influïa en 
el seu pare i en l’RFEF perquè 
la selecció jugués amistosos 
amb les federacions a les quals 
ell assessorava o amb les quals 
pretenia fer negocis. 

Les sospites de l’Audiència 

Nacional i la Fiscalia se centren 
en els amistosos de la selecció a 
l’estranger. Al jugar-se fora, hi 
ha determinats beneficis gene-
rats pel partit que no es poden 
controlar fàcilment, com els 
drets televisius o els anuncis i 
patrocinis obtinguts allà.

Per aquests motius, les fis-
cals Inmaculada Violán i Esther 
González van sol·licitar al jutge 
d’instrucció que es traslladés la 
denúncia a l’UCO. Anticorrup-
ció vol que s’analitzi la informa-
ció i s’esbrini si hi ha relacions 
amb altres documents obtinguts 
durant els registres de l’opera-
ció Soule.

INFLUÈNCIES

Sospiten que Gorka Villar  

va influir en el seu pare      

per jugar amistosos amb 

federacions que assessorava

FUTBOL SELECCIÓ

La denúncia fa referència a l’‘operació Soule’ contra Villar.
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Investiguen partits 
a benefici de l’AFE
Anticorrupció veu vincles entre Rubiales i el fill de Villar

Quarta edició 
del duatló 
d’esquí del 
CEVA a Beret

ESQUÍ

VIELHA ܂  El Club CEVA (Club ܂
d’Esquí Val d’Aran) organit-
za per al 3 de gener vinent 
la quarta edició del duatló 
d’esquí a Beret, una prova 
oberta a totes les edats. El 
duatló individual començarà 
a les 10.00 i a les 10.30 arran-
caran els GS individuals en 
categories alevina, infantil, 
juvenil i absoluta. 

La jornada continuarà a 
les 17.00 amb la tradicional 
baixada de torxes, i acabarà 
a les 19.00 amb l’entrega de 
premis a les instal·lacions a 
l’estació de Beret. Les ins-
cripcions per a la prova, amb 
un preu de 10 euros, poden 
formalitzar-se a la secretaria 
de competició del CEVA o a 
través del seu correu elec-
trònic competicion@club-
ceva.es.

GOLF COMPETICIÓ

Adrià Arnaus va rebre el guardó al Golf Terramar de Sitges.

Adrià Arnaus rep el premi al 
millor golfista català de l’any
SITGES ܂  El jugador barceloní ܂
Adrià Arnaus va ser distingit 
al Club de Golf Terramar amb el 
guardó al millor golfista català 
de l’any que atorga l’Associació 
Catalana de Periodistes Juga-
dors de Golf (ACPJG) des del 
2015. Arnaus ha estat premiat 

en reconeixement a guanyar 
aquesta temporada com a ama-
teur un campionat professional 
de tant nivell com la final de 
l’Alps Tour i aconseguir, ja com 
a jugador professional, la targe-
ta per competir en el Challenge 
Tour del 2018.


