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ÒSCAR MIRÓN

Garra, ahir al costat de l’editora de la pel·lícula Laia Navarra i la seua dona, Assumpta.

Garra presenta la seua pel·lícula sobre l’ascensió al Lhotse
❘ LLEIDA ❘ L’alpinista lleidatà
Juanjo Garra va presentar
ahir al CaixaForum, da-
vant de més de 200 perso-
nes, el documental A re-

dós d’un gegant, Lhotse,
que mostra imatges de la
seua ascensió a la quarta
muntanya més alta del
món, amb 8.516 metres.

La pel·lícula documental
ha estat editada per la pe-
riodista Laia Navarra i re-
cull una perfecta simbiosi
de les emocions viscudes.

ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

❘ MONTMELÓ ❘ Sebastian
Vettel (Red Bull) va im-
posar el seu ritme en la
primera jornada d’en-
trenaments oficials al
Circuit de Catalunya,
tant en la sessió matinal
com en la vespertina, i
va treure més d’una dè-
cima aHülkenberg (For-
ce India) i gairebé un se-
gon aAlonso.

Vettelmarca el
ritme aMontmeló

❘ BARCELONA ❘ Érika Espe-
jo, del Club Natació
Lleida, va aconseguir,
el cap de setmana pas-
sat, la medalla de plata
als 100 metres esquena
del Campionat de Ca-
talunya Universitari,
disputat a la piscina
Sant Jordi de Barcelo-
na.

Érika Espejo,
plata al català

PauGasol vol
ques’aclareixi
el seu futur

BÀSQUET

❘ LOS ANGELES ❘ Pau Gasol va re-
conèixer ahir que “si s’ha de
produir un traspàs, com més
aviat tingui lloc millor per a
tots”.Així, va mostrar la se-
ua opinió davant dels rumors
que apunten, aquesta vega-
da sí, a una possible sortida.
Kobe Bryant també va sol·li-
citar als dirigents de l’entitat
que aclarissin el futur del pi-
vot de Sant Boi perquè els ru-
mors no afectin l’equip. Ga-
sol, malgrat tot, va firmar
l’enèsim doble-doble de la
temporada (16 punts i 12 re-
bots) en el triomf per 103-92
sobre els Portland.

Perilla laVolta
aCatalunyaper
faltadediners

CICLISME

❘ BARCELONA ❘ LaVolta Ciclista
a Catalunya, que aquest any
tenia previst celebrar el 101è
aniversari, estudia la suspen-
sió de l’acte per la forta re-
ducció de patrocinis i la fal-
ta de finançament. El respon-
sable de l’organització, Ru-
bén Peris, va assenyalar que
en els pròxims dies prendrà
una decisió. S’ha de recordar
que aquest any l’etapa reina
de laVolta finalitzava el 21
demarç a l’estació de PortAi-
né, lloc inèdit en la prova, i
l’endemà sorttia el gran grup
deTremp.

El club no ha cobrat res de l’acord firmat l’octubre passat.

LLEONARD DELSHAMS

XAVIER PUJOL
❘ LLEIDA ❘ Les aportacions al Llei-
da Bàsquet compromeses per
alguns patrocinadors i les insti-
tucions de Lleida —Paeria i Di-
putació— no arriben al club que
presideix EduTorres pel temor
que les quantitats no acabin a
les arques del club a causa dels
embargaments, tant d’Hisenda
com de la Seguretat Social, que
hi ha sobre la SAE correspo-

nents a les temporades anteri-
ors.

L’aportació privada més im-
portant és la de San Miguel, pa-
trocinador principal de l’equip,
que es va comprometre a donar
100.000 euros. La cervesera en-
cara no ha fet efectiu la prime-
ra de les dos aportacions de
50.000 euros que, per contrac-
te, havia d’haver satisfet el pas-
sat 15 de desembre, cosa que ha
provocat problemes de liquidi-
tat per fer front a les nòmines.
Pel que fa a les institucions, les
dos busquen alternatives que els

permeti plasmar en un conveni
la subvenció aprovada de
150.000 euros en el cas de la
Paeria i de 90.000 per la Dipu-
tació.

TxemaAlonso, regidor d’Es-
ports de l’ajuntament, va afir-
mar ahir que estan fent “tot el
possible per buscar una solució
al problema, sempre dins del
marc legal”, va apuntar.Aques-
tes dos aportacions institucio-
nals i la de San Miguel ascen-
deixen a uns 340.000 euros,
quantitat que suposa gairebé la
meitat del pressupost de la pre-
sent temporada.

Segons el club, tot plegat pro-
voca problemes de liquiditat la
primera conseqüència de la qual
és que es deuen dos mensuali-
tats a tres jugadors,Alzamora,
Vázquez i Feliu, com va publi-
car ahir aquest diari. Estan al
corrent els que tenen les fitxes
més baixes i els americans, ja
que als seus contractes inclouen
clàusules penalitzadores si no
estan al corrent de cobrament.
El club ha hagut d’abonar uns
20.000 euros a Hisenda i Segu-
retat Social per parar embarga-
ments, i uns 10.000 a proveï-
dors i a empreses que no volien
prendre part en aquest nou pro-
jecte si abans no se’ls liquidava
part dels retards contrets la tem-
porada passada.

BÀSQUETLEBOR

PAGAMENTS AVANÇATS

L’actual junta ha hagut
de fer front al pagament
de part del deute amb
ingressos d’aquest any

L’embargamentdelaSAE
reté lessubvencionsalLleida
SanMiguel, Paeria i Diputació temenque la seua aportació sigui embargada per
Hisenda i Seguretat Social || Sumen340.000€, gairebé lameitat del pressupost

■El president del Lleida Bàs-
quet, EduTorres, va reconèi-
xer ahir que la plantilla està
al corrent de les dificultats de
liquiditat per les quals traves-
sa l’entitat i que els jugadors
han acceptat les condicions
de pagament presentades per
la directiva. “La situació de
tresoreria és complicada i els

agraeixo l’esforç que estan
fent”, va apuntarTorres, que
veu un futur negre si la situ-
ació persisteix la temporada
que ve.“Amb això no vull en-
viar cap missatge a ningú ni
dir que estic cansat o dece-
but, només constato el que
ara estem vivint”, va assenya-
lar.

Edu: “Laplantilla coneix la
situació i accepta les condicions”
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