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“Descobreixen la ciutat més antiga d’Europa”. 

“La volta al món en 365 dies. Un home de 27 anys recorre el món en 365 dies”. 

“L’atleta Mikel Calvo, campió d’Espanya sub18 en 800 m llisos 

FIFA, acusada de 
ser una loteria 

disfressada. 
 

Incendi en                           
un campament                                                          

“a Castelló” 
 

 Fa quant que no lliges unes bones i goloses notícies? 

Ací, en INFORMATIUS PENYAGOLOSA te les portem per a tu. 

 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/carlos-aguilera-bankia-el-compromiso-ods-ayudara-seguir-avanzando-sociedad_1325253.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/carlos-aguilera-bankia-el-compromiso-ods-ayudara-seguir-avanzando-sociedad_1325253.html
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LES COMPANYES AÈRIES AVISEN QUE HI HAURÀ UNA CAIGUDA 

DE VIATGERS D'UN 70% EN LA TARDOR. 

 
Les companyes aèries que hi ha a Espanya 
avisen que aquesta tardor i hivern el 
nombre de passatgers baixarà en un 70% 
per culpa de la pandèmia , després d'un 
estiu “espantós”, només van volar un de 
cada cinc viatgers que ho van fer l'any 
passat. 
Encara que es difícil saber el que passarà a 
partir de novembre ,”Gandara” veu vindre 
una temporada d'hivern bastant roïna ,en 
una oferta que equival a un 40% de la de 
2.019 ,però d'un 30% i un 35% dels 
passatgers de fa un any ,el que suposa 
entre un 70% i un 65% menys. 
En juliol i agost ,només van viatjar a l’Estat 
Espanyol un 24% i un 30% dels passatgers 
que ho van fer en 2019 , respectivament, i 
es registraren un 40% i un 55% 
d'operacions respecte a les del any anterior. 
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Descobreixen la ciutat més antiga d'Europa.  
 

Les restes tindrien 2 mil anys més que les piràmides d'Egipte.  

 

Un grup d'arqueòlegs troba les restes 

de la que consideren la ciutat mes antiga 

d'Europa, d'uns 7 mil anys d'antiguitat.  

Després de més de tres anys 

d'investigacions, experts alemanys, van 

desenterrar parts de més de 150 temples 

construïts amb terra i fusta, la seva data 

ronda entre els anys 4800 aC i 4600 aC, 

estan escampats en una zona entre 

Alemanya i Àustria.  

Els edificis haurien estat construïts uns 2 

mil anys abans de les piràmides d'Egipte.   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral B patrocina aquest espai per a comunicar-vos que només durant aquest mes 

regalen un raspall de dents elèctric per la compra de dos envassos de pasta de 

dents. 

Des del día 21 de desembre fins al 31 Oral B regala el raspall. 

T’atreveixes? 
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FORT TERRATRÈMOL ADVERTEIX A CUBA 
                                                                                                      

El moviment de les 

plaques tectòniques va provocar ahir un fort terràtremol afectant sobretot Mata

nzas, una ciutat de Cuba.   

 
Ahir, dia 5/10/2020 a les 21:47, es va produir un sisme d’escala 7,8 al centre de la ciutat 

de Matanzas, on s’han registrat 537 persones ferides i 23 morts. Afirmen que hi han 

desaparegut almenys 53 persones.  

Aquest indesitjat fet va ser provocat pel gran moviment de les plaques tectòniques de la 

zona d’Amèrica Central.   

Moltes persones s’han quedat sense 

vivenda per esta desgràcia que es dona 

amb tanta freqüència a aquesta zona i que 

és tant devastadora. Marcos, un xiquet de 

13 anys ens conta la seua experiència 

personal en sa casa: “Ahir va començar a 

tremolar tota la casa, pareixia un malson, i 

la meua mare va eixir la primera seguida 

per mi. El meu pare va tardar un poc més en eixir perquè va buscar el meu germà xicotet 

que estava en el bany molt esglaiat, ell té 7 anys. Va passar una estona i no eixien. Van 

arribar fins i tot els bombers i li van ajudar a eixir ja que s’havia enderrocat una paret en 

front seu. Els bombers li van salvar la vida! Per sort vam eixir tots vius però la casa està 

tota enfonsada i ara no sé on vivirem.”  
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Estàtues trobades en el fons marí  
  

Estàtues amb més de 1500 anys d'antiguitat aproximadament al fons marí.  

  

Un grup d’arqueòlegs subaquàtics van trobar al cap Bruguieres a Austràlia restes arqueològi

ques probablement del segle IV d’escultures de l'època,  

diuen que podrien ser d’una civilització molt propera a la costa.  

  

 

 

 

El projecte va començar l’any 2018 perquè va córrer la veu que en aquella 

zona havien trobat alguns artefactes antics i van decidir anar a veure. Per fi després de 

2 anys investigant, cavant una zona més al fons del cap, van trobar unes restes 

de vaixelles antigues. Van continuar cavant més fons i van trobar el 

que seria una mà de pedra i amb molt de compte van començar a desenterrar 

tota l'escultura i van descobrir que mesurava 4 

metres d'alçada. Posteriorment van continuar l’excavació i 

van trobar cinc estàtues més, properes a la primera estàtua, a més també 

van trobar molts gerros antics i plats tots fets de ceràmica. Ha sigut tot un descobriment.  
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Un vehicle atropella a un menor i li secciona les dues cames en 

un accident 

El passat dimecres un jove de 16 anys va ser 

atropellat per un Renault Megane. Aquest 

estaba anant en cotxe quan va xocar contra 

el guardia-rail de la mitjana, aleshores, va 

baixar del vehicle per inspeccionar que 

havia passat i de sobte un altre cotxe que 

passava pero la M-407 el va atropellar. 

El colp li va afectar a les dues cames per 

baix dels genolls i es troba l’hospital 12 

d’Octubre en estat greu.
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FIFA, acusada de ser una loteria disfressada. 

Una loteria que no diu el seu no diu el seu nom 

Aquesta és l’opinió dels advocats 

penalistes Karim Morand-

Lahouazi i Victor Zagury, 

especialistes en noves tecnologies. 

Es volen concentrar en el mode 

“Ultimate Team” del joc de futbol, 

que creuen que és un joc d’apostes 

disfressat. Els advocats van posar 

una denúncia a l’empresa per 

pràctiques convencionals 

enganyoses i loteria prohibida. 

Desenvolupat per “Electronic Arts” 

o també conegut per (EA). Aquest 

mode de joc  representa “quasi un 

terç de la facturació “d’Electronic 

Arts”, per a tots ens seus jocs” 

argumenta l’advocat Karim 

Morand-Lahouazi. 

Per als advocats podria haver anat 

mes allà que una loteria oculta. 

"Ens preguntem si no es fa un ús de 

les dades personals per animar els 

usuaris a fer-se amb la cartera", 

senyalen. Si l’algoritme sap que un 

jugador està comprant un paquet 

després de dos derrotes, tot el que 

ha de fer és  posar-ho amb 

jugadors més bons. Però no poden 

confirmar-ho. 

Inclòs s’ha desenvolupat una 

aplicació perquè els jugadors 

puguen gestionar el seu compte, 

alguns “jugadors” arriben a 

vendre el seu compte FIFA. 

"Encara que està prohibit, 

“Electronic Arts” no els ho 

prohibeix. Hi ha comptes de 200 a 

600 euros ", diu Victor Zagury. 

A vegades apareixen catres 

inexistents de sobte, aquesta 

podria ser una forma que la EA 

regula el mercat, i sobretot, si 

cauen paquets sorpresa. Un 

incentiu de compra addicional, "El 

problema és que és impossible 

conèixer la identitat del venedor" 

afegeix el seu soci. 
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Coleman, Mbappé i la velocitat 
 

Christian Coleman ha estat 
castigat amb dos anys de 
suspensió per ser intraçable en 
tres controls antidopatge durant 
un període de 12 mesos. La sanció 
ha començat a comptar a partir 
del 14 de maig de 2020. Per tant, 
els Estats Units estan exclosos de la 
possibilitat de participar en els 
convocats Jocs de Tòquio, llevat 
que el seu recurs anunciat al 
Tribunal d'Arbitratge de l'Esport 
tinga èxit. El TAS ja el va absoldre 
el 2018, gràcies a un d'aquests 
defectes processals aguts i 
garantint, d'un altre pecat bessó. 

La llei hi és per distingir les 
aparences de les proves. De 
tornada a aquesta cruïlla moral i 
legal, Coleman, de 24 anys, és 
actualment el millor sprinter del 
planeta. Campió del món de 100 
metres a Doha 2019, peluix 
mundial de 60 i, amb 9,76, sisè 
home més raudo de la història, 
aspira, com Noah Lyles en la 
dècada de 2000, a la successió 
d'Usain Bolt.  Si això és 
humanament possible ... 

Ah, velocitat, regal diví! Al mateix 
temps que la Unió per a la 
Integritat de l'Atletisme va 
anunciar la sanció a Coleman, 
UEFA, en el seu complet informe 

tècnic-estadístic de l'última Lliga 
de Campions, va revelar que Kylian 
Mbappé és el futbolista més 
llampec d'Europa. El fet fa 
referència als partits de la fase 
final de Lisboa. El francès, contra el 
Bayern, al minut 73, va córrer a 
una velocitat màxima de 33,98 
km/h. 

Quan Bolt va establir la primacia 
actual dels 100 metres (9,58) es va 
moure, en el tram entre 60 i 80 
metres, a 44.720 km/h. Ni Mbappé 
ni ningú en aquest món pot fer el 
mateix. Però no és res per gravar 
l'estrella del PSG, ja que ha 
aconseguit domesticar una pilota, 
amb l'oposició dels adversaris i 
després de molts minuts d'esforç. 

 

Valdano va afirmar una vegada 
que "la velocitat té un prestigi 
exagerat en el futbol". Un elogi de 
la tècnica per sobre del poder. 
Probablement no pensa així avui. 
El futbol i els futbolistes són molt 
més atlètics del que eren en el seu 
temps; i una de les seves 
conseqüències, la velocitat, 
sempre que no es confongui amb 
les precipitacions, s'ha tornat més 
conceptual i pràcticament 
important. 
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De fet, tot l'esport es basa en la 
velocitat. Totes les modalitats, no 
només estrictament 
cronomètriques, apel·len a la 
velocitat, que és alguna cosa més 
que velocitat. El seu 
desplegament es realitza, amb o 
sense eines, a la velocitat més 
ràpida possible i controlable. 
Individualment o en grup, a terra,  

 

 

 

a l'aigua, a peu, sobre dues o 
quatre rodes, amb raqueta, amb 
guants, amb un pal, amb una 
pilota, etc., la velocitat marca les 
diferències en l'esport, 
especialment en el professional. 
Velocitat de pensament, 
moviment, acció, reacció, 
execució... Per igualar el talent, 
preval la velocitat i les jerarquies. 

  

Luis Suàrez, fitxat per l’Atlètic de Madrid. 
 

Hui en els esports no podem 
deixar de parlar del nou fitxatge 
del Atlètic de          Madrid, Luis 
Suárez. 
L'exjugador de l'equip blaugrana 
ha eixit del club per uns 10 
milions d'euros més variables 
que giren entorn els 10 milions 
d'euros. 
El jugador charrúa ha eixit del 
barça amb llàgrimes en els ulls 
després de la seua etapa en l'FC 
Barcelona de 6 anys albergant 
una llarga llista de rècords de 
283 partits amb 198 gols per 6 
temporades i 96 assistències, 4 

lligues, 4 Copes del Rei, 1 
Champions League...  
El jugador s'ha convertit en 
jugador de l'Atlètic de Madrid 
per 3 anys amb opció de renovar 
el seu contracte però sembla que 
el jugador sud-americà es 
retirarà en el club blanc-i-
vermell ja que té una edat de 33 
anys i ell mateix ha dit en una 
entrevista que ja veu a prop el 
moment de la seua retirada del 
món del futbol, però el charrúa 
continuarà lluitant i deixant-se la 
pell en el camp fins dins de molts 
anys. 
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Rafael Nadal s'emporta la victòria contra Diego 
Schwartzman en Roland Garros 
 

Rafa Nadal guanya tres sets contra l'argentí Diego 
Schwartzman a París 
___________________________________________________________________ 
 

L'espanyol Rafa Nadal i l'argentí 
Diego Schwartzman, s'han 
enfrontat avui, 9 d'octubre de 
2020 a les 15 hores en l'estadi  
amb pista de terra batuda 
anomenada Philippe Chatrier. 
 
L'argentí i l'espanyol han jugat 
cinc vegades en terra batuda, 
quatre de les quals va guanyar 
Nadal. 
Recordem que l'última vegada que 
s'es van enfrontar va guanyar 
Schwartzman a Roma. 
Ara, ha guanyat Nadal 6-3, 6-3, 7-
6 (amb 7-0 de Tie-break). 
 
Rafa Nadal va guanyar en primera 
ronda contra Egor Gerasimov, 
després, va tornar a guanyar 
contra l'americà Mackenzie 
McDonald en segona ronda. En 
tercera ronda, va guanyar contra 
l'italià Stefano Travaglia, en 
quarta ronda contra l'americà 
Sebastian Korda, en quinta ronda 
l'italià Jannik Sinner, i per últim, en 
semifinals contra el número huit 
del món, Diego Schwartzman, que 
va jugar des de l'inici del torneig en 

el mateix estadi i   pista: Philippe 
Chatrier. 
Així mateix, l'argentí Diego 
Schwartzman va guanyar en 
primera ronda contra Miomir 
Kecmanović, en segona ronda 
contra l'italià Lorenzo Giustino, en 
tercera ronda contra Norbert 
Gombos, en quarta ronda contra 
l'italià Lorenzo Sonego, en quinta 
ronda contra el número tres del 
món, Dominic Thiem i en 
semifinals, contra Rafael Nadal, el 
número dos del món. 

El tenista argentí es va quedar a les 
portes de les finals i va ser el 
catorzé classificat del torneig 
d'aquest any. 
 
Nadal, va fer una xicoteta 
entrevista d'uns quants minuts  
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amb un comentalista d'una 
cadena de televisió, i va dir: 
"Cuando vienes de perder un 
partido unas semanas atrás, lo  

analizas y sales a la pista con una 
idea clara, y ha funcionado" 
Nadal, va reconéixer que anava a 
ser un partir dur:

 "Sabíamos que sería un partido 
duro ante Diego, es un gran rival 
en un enorme estado de forma" 
També, va reflexionar sobre el 
partit: 
 "Creo que he jugado un partido 
inteligente, solo me achaco haber 
perdido esa oportunidad en el 
tercer set que casi me cuesta la 
manga" 
I per últim, va dir: 

"Llegar a la final siempre es un 
éxito, aunque parece que si no 
ganas es un fracaso" 

Rafa Nadal s'enfrontarà a la final 
amb Novak Djokovic, el número ú 
del món, que va guanyar les 
semifinals contra Stefanos 
Tsitsipas, el número 5 del món. 
El guanyador del torneig guanyarà 
1.600.000€. 

 

                  

 

Els regidors d'esports de Castella i Lleó demanen a 
Sanitat que la mascareta  no siga obligatòria en tots 
els esports. 

Tretze ajuntaments demanen per 
carta a la Junta de Castella i Lleó 
que la mascareta no siga 
obligatòria en tots els esports. La 
falta de planificació fa que es 
posen mesures que afecten a la 
salut dels esportistes fins al punt 
de que els esportistes es 
marejaven al no poder llevar·se la 
mascareta. El regidor de Valladolid  

ha apostat per adaptar els 
protocols a cada modalitat 
esportiva, competicions i 
instal·lacions. I així es millora la 
salut dels esportistes. 

A  l´espera de que la carta sea 
acceptada o rebutjada, la 
mascareta sigue sent obligatòria 
en els esports , molts jugadors 
siguen reclamant,encara que 
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aquestos dies no hi ha partits 
perque en cas contrari  els 
jugadors estarien en pésimes 
condicions i al tornar a competir 
baixaria molt el nivell. 

 

 

Aquestas son algunes de les 
imatges més impactants de 
aquestos dies en Castella i Lleó, 
como se pot observar els jugador 
van amb mascareta i aquest 
continuarà així fins que Sanitat 
responga a la carta que esperen 
que siga prompte. 

  

 
L’atleta Mikel Calvo, Campió d’Espanya sub18 en 
800 metres llisos 
L’esportista, que ja va batre el rècord navarro, amb un temps de 
2:00.97. 

  
L’atleta navarro Mikel Calvo s’ha 
proclamat campió sub18 
d’Espanya en la categoria 800 
metres llisos amb un temps de 
2:00.97. Calvo s’imposà a José 
González (2:01.70) i Juan Diego 
García (2:01.73) en la prova, 
celebrada a Tarragona.  
Calvo (Pamplona, 9/10/2003, 16 
anys), del Hiru Henrri i líder de la 

temporada va batre en agost el 
rècord navarro sub18 en la 
mateixa distància amb la seua 
marca de 1:53.57, la millor 
temporada de l’estatMikel va 
començar l’atletisme amb 8 anys. 
 
Durant anys ho va fer junt amb el 
futbol fins que l’any passat va 
decidir deixar el baló per a quedar-
se només amb l’atletisme. Sol fer 
mig fons, sobretot 800 i 400. La 
prova que millos se li dona són els 
800 des de sempre. En cadet va fer 
sobretot el 600 i el 1.000. Al passar 
a juvenil va decantar-se més a fer 
els 800 i 400. 
A pesar de la seua joventut, Mikel 
té els peus sobre terra i assegura 
que el seu objectiu és seguir  
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endavant, disfrutant de 
l’atletisme. Entrena amb un grup  

de Burlada que és des dels 16 o 17 
anys fins als 50 anys, la majoria en 
un rang des del 17 fins als 28.

L’entrenador actual, Adrián 
Servent, parlava sobre els 
entrenaments i explica que, a 
causa de la situació del covid-19 
han aprofitat els diumenges per 
anar fora.  

La maduresa és una de les 
qualitats de Mikel en las quals 
influix a Adrián. Encara que tinga 
16 anys té els peus a terra. En 
l’equip té molts compayns que 
l’ajuden, que són millors que ell, 
perquè són més majors també.     

 
Lesió d’Ansu Fati 
 
Males notícies per al Barcelona de 
Ronald Koeman, que després de 
golejar 5-2 a l'Betis al Camp Nou 
haurà d'afrontar els propers partits 
sense Ansu Fati. 
Les proves realitzades aquesta 
tarda han mostrat que Ansu Fati té 
un trencament de menisc intern del 
genoll esquerre. 
En un comunicat mèdic, el Barça va 
especificar que en els pròxims dies 
es determinarà el tractament a 
seguir, però el jove davanter de 18 
anys podria estar entre tres i cinc 
mesos de baixa. 
Si hi ha una operació de menisc que 
impliqui  
entre tres i cinc mesos. L'altra 
alternativa seria l'extirpació i el 
temps de recuperació seria més 
curt, d'un mes i mig 
aproximadament, però tractant-se 
d'un jugador tan jove és molt 

arriscada aquesta opció ja que el 
cartílag es quedaria sense la 
protecció de menisc. 
El jove blaugrana es va lesionar a la 
primera meitat de l'Barça-Betis, 
partit en el qual es va mostrar molt 
actiu. A punt a la pressió i 
clarivident amb la pilota, va ser 
protagonista  
de les primeres acions de perill. Va 
tenir dues rematades i va buscar a 
Griezmann. 
No obstant això, als 31 minuts de 
partit, va patir una dura entrada 
del central del Betis Mandi per 
darrere dins de l'àrea, que va 
suposar penal favorable al Barça. 
Griezmann no va aconseguir 
materialitzar-ho. 
Malgrat quedar tocat, i provocar 
fins i tot que Koeman manés a 
escalfar a Braithwaite, el jove 
extrem blaugrana va continuar al  
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camp. Després del descans, Ansu 
Fati ja no va saltar a la pista de joc 
i va ser Leo Messi qui va ocupar el 
seu lloc. Koeman en roda de premsa  
ha apuntat que "Ansu Fati va tenir 
algunes molèsties a la primera part 
i li substituïm en el descans per no 
arriscar". 
Ansu, que la temporada passada va 
patir algunes molèsties al genoll 
pròpies d'un futbolista jove 
adaptant-se a jugar a l'elit, encara 
amb aquesta lesió el primer gran 
contratemps de la seva carrera des 
que defensa la samarreta del 
primer equip. Abans, el 2015 amb el 
Cadet es va fracturar la tíbia i va 
estar de baixa pràcticament un any. 
Ansu Fati s'estava consolidant com 
una de les peces indiscutibles de 
Ronald Koeman. 
Amb l'arribada de Koeman, Ansu 
Fati s'estava consolidant com una 
de les peces indiscutibles en el seu 
onze. Ha participat en els deu 
partits de la temporada (7 en Lliga i  
tres a la Champions) ocupant les 
tres posicions d'atac. Encara que 
principalment se li ha vist com a 
extrem esquerre, també ha jugat 
com 9 i, ocasionalment, per la 
dreta. 
Ansu estava sent un dels futbolistes 
amb més rendiment. Ha fet cinc 
gols, quatre a la Lliga i un a la 
Champions, i ha repartit dues  
 
 

 
 
assistències. En 596 minuts, s'ha 
convertit en el segon realitzador de 
l'equip. 
A l'espera que es recuperi Philippe 
Coutinho, que es va lesionar al 
bíceps femoral de la cama esquerra 
el passat 24 d'octubre en el clàssic 
contra el Reial Madrid, Koeman 
compta ara mateix amb Messi i 
Griezmann en l'eix de la davantera, 
a més del danès Martin Braithwaite 
que gairebé no ha jugat 37 minuts 
en el que portem de temporada. 
 

La lesió de Ansu Fati pot posar 

més pressió a la junta gestora 

perquè abordi el desitjat nou 

que va demana Ronald 

Koeman des que va marxar 

Luis Suárez. Una operació poc 

probable veient l'escassa 

liquiditat de les arques 

blaugrana i el complicat 

moment que viu el club, 

immers en les negociacions 

per adequar el salari dels seus 

futbolistes a la nova i escassa 

realitat econòmica de 

l'entitat. Ja ho va dir el 

president de la gestora, Carles 

Tusquets: "Només si es ven es 

podrà comprar, aquesta és la 

nostra opinió; això, o que 

vinguin jugadors amb la baixa 

". 
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Tadej Pogacar, l’assalt al mallot groc. 

L’eslovè arrabassa el Tour de França al seu compatriota 
Primoz Roglic, en la contrarrellotge. 

 

 

 
 

El jove corredor eslovè del UAE 
Team Emirates a dos dies de 
complir 22 anys d’edat s’ha 
proclamat campió del Tour de 
França 2020, amb una increïble 
exhibició del més pur ciclisme. 
Recordem que Pogacar prenia 
l’eixida de la contrarellotge d’ahir 
amb una diferència de 57 segons a 
recuperar en 36,2 kilòmetres, 
respecte al seu compatriota Roglic 
per poder optar a la victòria del 
Tour de França, la qual cosa 
pareixia impossible que passés. 
La contrarellotge començava amb 
14,5 kilòmetres totalment plans 
perfectes per als grans 
contrarrelogistes, on es situava el 
primer pas cronometrat, en el que 
Pogacar va rebaixar una mica el 
temps de Roglic. Just abans de 
començar a pujar el port final a La 
Planche Dels Belles Filles (1035m), 
a 5,9 kilòmetres de meta, es 
trobava el segon pas cronometrat 
on podíem observar que el jove 
eslovè augmentava el seu 
avantatge respecte al líder de la 
classificació general. 
Finalment s’ha començat 
l’escalada a aquest port de 
primera categoria amb l’exhibició 

del corredor del conjunt UAE que 
amb la motivació de la possibilitat 
de guanyar el Tour ha començat a 
retallar cada vegada més segons al 
seu compatriota Roglic, que 
s’anava apagant poc a poc veient 
que el seu Tour somniat se li 
escapava de les mans.                                             

La pujada de Tadej ha sigut  tan 
impressionant que ha acabat primer de 
l’etapa a 1 minut i 21 segons del segon 
classificat, i a 1 minut 56 segons de Roglic. 
En la classificació general la diferència dels 
dos eslovens ha sigut de 59 segons.El 
campió eslovè ha pujatal pòdium final del 
Tour de França 2020, a París. Ho ha fet en 
la classificació general, la general dels 
joves i la classificació de muntanya. 
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