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ALPINISMEEXPEDICIONS

DosvuitmilsperaGarra
El lleidatà, que ja ha trepitjat set d’aquests cims, afrontarà en poques setmanes
el Shisha Pangma i el Nanga Parbat || Compta amb 16.400 € de pressupost

Juanjo Garra, envoltat de patrocinadors i amics, rep la bandera de la ciutat demans de l’alcalde.

ITMAR FABREGAT

XAVIERMADRONA
❘ LLEIDA ❘ L’alpinista lleidatà Juan-
jo Garra, que compta al seu pal-
marès amb la conquesta de set
cims de més de vuit mil metres,
entre aquests l’Everest (8.848
m), afronta un nou desafiament
amb l’intent d’ascensió de dos
vuit mils, el Shisha Pangma
(8.027 m) i el Nanga Parbat
(8.125 m), amb només unes
quantes setmanes de diferència.

Garra, que anirà acompanyat
de nou per dos il·lustres habitu-
als de les seues expedicions, com
el basc Juanito Oiarzabal i l’ara-
gonès Carlos Pauner, va dir ahir
a la Paeria, durant la presenta-
ció d’aquest desafiament que,
més que apuntar-se dos vuit mils
més en la seua carrera, es trac-
ta de “dos il·lusions que tenia
per complir”.

El muntanyenc lleidatà va ex-
plicar els al·licients que s’espe-
rava trobar en cada cas.“Ascen-
dir el Shisha Pangma és fer-ho
en l’únic pic que està totalment
situat dins delTibet, terra en què
habita una gent per la qual tinc
molta empatia i que segueix ocu-
pada per l’Estat xinès. En el cas
del Nanga Parbat, hi ha dos ares-
tes, la principal i la secundària,
i nosaltres hem elegit la princi-
pal que no fa gairebé ningú, i que
és la més difícil”, va dir Garra.

El pressupost d’aquest doble
desafiament és de 16.400 euros,
desglossat en 8.800 euros l’ex-
pedició al Shisha Pangma i 7.600
la del Nanga Parbat. Pel que fa

a aquest punt, Juanjo Garra va
confessar que “és un projecte
ambiciós però no només física-
ment i psicològicament, sinó
també en l’àmbit econòmic”.
Representants de tots els patro-
cinadors el van acompanyar du-
rant la presentació, inclòs el pre-
sident de l’Associació per al Des-
envolupament de la Ribagorça
Romànica, Joan Perelada, que
venia amb Garra de presentar
els Skygames a Barcelona (ve-
geu la pàgina 26). “Juanjo, tu

sempre ens ajudes i col·labores
en totes les activitats esportives
que fem, i per això nosaltres
també et volem acompanyar”,
va afirmar Perelada. Per la seua
part, Lluís Taberner, president
del Centre Excursionista de Llei-
da, al qual pertany Garra, es va
referir a l’ajuda de la seua famí-
lia, la seua esposaAssumpta i la
seua fillaAina.“Sense la teua fa-
mília, que sempre et fa costat,
no ho podries fer.”

L’alcalde de Lleida, Àngel

Dos vuitmilsmés
per aGarra

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Ros, que va presidir l’acte i li va
entregar la bandera de la ciutat
perquè la pengi al cim, va posar
Garra “com a exemple d’espor-
tista que transmet valors a la so-
cietat”.

Laplantilladel
Lleida torna
avuia la feina

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ La plantilla del Llei-
da Esportiu tornarà aquest
matí als entrenaments, des-
prés de dos dies de descans,
i ho farà al camp del col·legi
Terraferma, on s’entrenarà
durant tota la setmana.
L’equip potser no podrà uti-
litzar el Camp d’Esports fins
dissabte, vigília del partit da-
vant del Mallorca B, ja que
s’està condicionant la ges-
pa i necessita reposar.

L’única baixa per al partit
és la de Dani Pujol. Per la se-
ua part,Azparren s’exercita-
rà avui al marge dels seus
companys.

El Lleida
disputaavui la
CopaCoca-Cola

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ El Lleida Esportiu i la
selecció conjunta de les pro-
víncies de Lleida iTarragona,
dirigida pel tècnic lleidatàMi-
guel Rubio, disputaran a par-
tir d’avui a Barcelona la se-
gona fase de la Copa Coca-
Cola per a equips cadets, amb
l’objectiu d’aconseguir les dos
places que donen accés a la
final del mes de juny a Bil-
bao.

Els dos equips que repre-
senten les terres lleidatanes
s’enfrontaran en aquesta fa-
se a rivals de Barcelona,Te-
nerife i Mallorca.

Guanyadors i finalistes de la competició que es va disputar a les pistes del CT Urgell.

Finals Bronze del Circuit Català de pàdel al CT Urgell
❘ LLEIDA ❘Albert Mòdol iA.
Ramírez, en categoriamas-
culina, iYasmineAbou-Fa-
rah i ImmaArmero, en fe-
menina van ser les parelles

guanyadores de les finals
de nivell Bronze del Cir-
cuit Català de pàdel, que
es van disputar a les ins-
tal·lacions del CT Urgell.

A les finals de consola-
ció, van vèncerT. Rubio i
O. Pallarés, en homes, i L.
Torguet i B.Aurellano, en
dones.

❘ LLEIDA ❘ El torneig de te-
nis de Setmana Santa,
Trofeu Albert Costa,
que acull el CT Urgell,
ja està a semifinals. En
nois seranAntuña-In-
glés i Fernández-Fran-
co, i en noies, Masaro-
va-Arias i Guerrero-
Van den Bosch.

L’Albert Costa
arriba a semifinals

Vuit lleidatans busquen des d’avui una plaça per a Londres 2012
❘ PAU ❘ L’equip nacional d’eslàlom, en què hi ha vuit lleidatans, ja és a la lo-
calitat francesa de Pau, on avui començaran les proves de selecció per de-
finir els palistes que aniran als Jocs de Londres.


