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“UnaaltramedallaperalJuanjo”
Àngel Ros felicita Garra, que ha conquerit el Lhotse, el setè vuit mil de la seua trajectòria esportiva ||
El lleidatà admet que ha sigut “molt dur” i diu que espera “noves il·lusions i projectes”

Juanjo Garra abraça la seua filla, Aina, entre Txema Alonso, Marta Camps, Àngel Ros i el president del CEL, Lluís Taberner, ahir a la Paeria.

MAGDALENA ALTISENT

JOSÉ CARLOSMONGE
❘ LLEIDA ❘“Lleida és una ciutat que
ha donat campions del món i
medallistes olímpics i per a Juan-
jo Garra aquestes són les seues
medalles olímpiques”, va expli-
car l’alcalde Àngel Ros a la re-
cepció que va oferir al saló de
plens de la Paeria a l’esportista
lleidatà que, després de coronar
el Lhotse, de 8.516 metres, ja
suma set vuit mils, la meitat dels
catorze que hi ha al planeta.

Juanjo Garra va tornar ahir
mateix des de Katmandú, on

s’han quedat dos membres
de l’expedició, Juanito Oiarza-
bal i Manuel González, que s’es-
tan recuperant de les seues le-
sions durant una expedició que
Garra va definir de “molt du-
ra”.

Garra, acompanyat de l’As-
sumpta i l’Aina, la seua esposa
i la filla, a més dels seus com-
panys del Centre Excursionista
de Lleida (CEL), va agrair la re-
buda, va explicar a l’alcalde de-
talls de l’expedició i fins i tot va
fer broma a l’afirmar que aques-
ta vegada havia tornat més rà-
pid perquè no volia perdre’s ni

MUNTANYISMENOVAGESTA

“VOLIA VEURE L’APLEC”

Garra, fent broma, va dir
que havia tornat abans
per poder veure “l’Aplec
i la final deWembley”

l’Aplec ni la final deWembley.
Ja seriosament, va dir que el mi-
llor de tornar tan aviat havia si-
gut veure la seua filla en una
obra de teatre.Va afegir que per
a ell és un “orgull” portar la se-
nyera i la bandera de Lleida pels
pics més alts de tot el món per-
què “no hem d’oblidar els nos-
tres orígens”.

Garra, afectat en la veu i que
ha perdut més de quatre quilos,
visitarà la setmana que ve el cen-
tre hospitalari de Saragossa es-
pecialitzat en muntanyisme, on
se sotmetrà a una completa re-
visió mèdica.

“No busquem titulars, simple-
ment continuarem pujant mun-
tanyes mentre el nostre cor ba-

tegui i vibri per noves il·lusions
i projectes. No dubteu que hi
haurà nous reptes i quimeres”,
va explicar. “En qualsevol cas,
sempre ens quedarà el Montsec,
que el tenim aquí al costat”, va
afegir en una nova mostra de
bon humor.

S’ha de destacar que el llei-
datà, que no ha patit cap tipus

de lesió en aquesta expedició,
encara mostrava signes de can-
sament després de coronar el
Lhotse. “Vam sortir a les dotze
de la nit i no vam trepijtar el cim
fins passades les 13.00 hores.
Després, en el descens, dos dels
companys van tindre problemes
i se’ns va fer molt llarg i molt
dur.”

DavidFerrer i
AlbertMontañés,
avuitensdefinal
Federer hi passa fàcilment
iWozniacki és eliminada

TENIS

Albert Montañés celebra la seua primera classificació per a vuitens.

❘ PARÍS ❘ Ràpid, sense vacil·lacions
i amb un joc eficaç, David Fer-
rer va ser el primer jugador a
col·locar-se als vuitens de final
de Roland Garros al vèncer ahir
l’ucraïnès Sergi Stakhovski per
6-1, 6-1 i 6-3. Per la seua part,
Albert Montañés va aconseguir,
en la seua desena participació a
París, arribar a aquesta ronda
després de batreMikhaïl Iouznhi
per 6-1 i 7-6 (0) i 6-1 en dos ho-
res i 18 minuts, i ara s’enfronta-
rà a l’italià Fabio Fognini, bot-
xí de l’espanyol Guillermo Gar-
cía López (4-6, 6-3, 6-3 i 6-1).
Roger Federer tampoc va tindre
problemes davant del serbi
JankoTipsarevic (6-1, 6-4 i 6-3).
En dones, la número u, la dane-
sa CarolineWozniacki, va cau-
re davant de l’eslovaca Danie-
la Hantuchova per 6-1 i 6-3.
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Alberto Contador es va enfundar, un dia més, la ‘maglia rosa’.

Contador regala l’etapa
i reforça la ‘maglia rosa’
❘MACUGNAGA ❘ L’italià PaoloTira-
lono, de l’Astana i company de
Contador el 2010, va ser el
vencedor de la divuitena eta-
pa del Giro d’Itàlia, davant del
madrileny, que va reforçar la
maglia rosa amb un atac final
en què va sumar 12 segons de
bonificació. “Contador és un

fora de sèrie i una persona ex-
cepcional.”Va ser el primer que
va dir a la metaTiralongo, que
acabava de rebre del líder un
regal excepcional, ni més ni
menys que una victòria al Gi-
ro amb què el veterà corredor
estrena el seu palmarès als 33
anys.


