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“Tornemcansats
i orgullososdel
quehemfet”
Recepció a Juanjo Garra a la tornada

MUNTANYISMEUNLLEIDATÀAL’ELIT

Juanjo Garra saluda la seua filla i la seua esposa a l’arribar ahir a Lleida.

J.C.M.C.
❘ LLEIDA ❘ Una setmana després
d’haver atacat el cim del Shisha
Pangma (8.027 metres), Juanjo
Garra va tornar ahir a Lleida
“cansat i orgullós del que hem
fet” i va ser rebut per una tren-
tena de persones, entre famili-
ars, amics i companys del Cen-
tre Excursionista de Lleida. “El
97 per cent de les expedicions
que van al Shisha Pangma pu-
gen per la que es considera
l’aresta normal, però no és el
punt més alt. Nosaltres hem op-
tat per anar a aquest punt prin-
cipal per la via més difícil, la que
va obrir Iñaki Ochoa de Olza”,
va explicar.

“Durant una ascensió de més

de 22 hores, quan ja havíem su-
perat els 8.000 metres, el nostre
company Juanito Oiarzabal va
tindre un edema pulmonar i vam
haver demedicar-lo i esperar que
s’estabilitzés. Després, se’ns va
fer de nit, vam continuar pujant
i la veritat és que va arribar un
moment que no vèiem res.Hem
de ser honestos i sincers. Cre-
iem que sí que vam arribar al

LLEONARD DELSHAMS

punt més alt perquè no vam veu-
re res més, però hi ha aquest
dubte de si faltava unamicamés.
Que hi tornarem una altra vega-
da per fer-la de dia i que no hi
hagi dubtes?, potser, però el cert
és que tota l’expedició ens sen-
tim la muntanya molt nostra”,

va afegir Garra, després d’insis-
tir que el vídeo que van fer, tam-
poc és clar en aquest sentit.

Després d’un descens igual-
ment dur, per les condicions de
salut d’Oiarzabal, van arribar al
camp III, a 7.400 metres, a les
04.17 de la matinada.

“Vam tardar quatre hores en
un descens que es fa en una ho-
ra”, va afegir. Garra té previst
anar al mes de juny al Nanga
Parbat, però“s’han instal·lat uns
talibans a la zona i estem espe-
rant a veure què és el que deci-
dim”.

“HEMDE SER HONESTOS”

“Hem de ser honestos i

sincers, creiem que vam

fer el cim però no podem

estar-ne segurs”

ElBorgesrep
avuiel líder iels
seusolímpics

TENISTAULA

❘ LES BORGES BLANQUES ❘ El DKV
Borges, actual campió de Lli-
ga, rep avui a la seua pista del
pavelló Francesc Macià
(18.00) el líder de la Super-
divisió i que, amb tota proba-
bilitat, el succeirà en el pal-
marès. Els lleidatans busquen
la victòria per assegurar-se
acabar segons, davant d’un ri-
val que podria segellar el tí-
tol la setmana que ve, i que
arriba a la capital de les Gar-
rigues amb els seus dos olím-
pics, He ZhiWen Juanito i
Carlos Machado, que estaran
als Jocs de Londres aquest
pròxim estiu.

Puritoarribaala
muntanyaamb
lamagliarosa

CICLISME

❘CERVERE ❘ El britànic Mark Ca-
vendish (Sky) va tornar a
mostrar-se intractable a l’es-
print i es va adjudicar la ter-
cera victòria del Giro en la
tretzena etapa disputada en-
tre Savona i Cervere, de 121
quilòmetres, en què Joaquim
Purito Rodríguez va mantin-
dre la maglia rosa la vigília
d’un cap de setmana d’alta
muntanya. Purito comença-
rà els exàmens difícils amb la
maglia rosa, 27 segons al da-
vant del canadenc Hesjedal
(Garmin) i 26 sobre el fran-
cès Casar (Française).

ESPORTAERICIMERAAALGUAIRE

Esquadrillad’acròbates
Quinze pilots competeixen des d’ahir al Campionat d’Espanya de vol acrobàtic
a Alguaire || La jornada es va iniciar amb retard pel mal temps

Alguns dels aparells que competeixen, ahir a la pista de l’aeroport d’Alguaire.

AMADO FORROLLA

J.C. MONGE
❘ LLEIDA ❘ Els millors pilots de vol
acrobàtic d’Espanya s’han do-
nat cita a Lleida, aquest cap de
setmana, per dirimir, durant tres
jornades, qui s’emporta el títol
de campió. L’aeroport d’Alguai-
re és, des d’ahir, l’escenari del
Campionat d’Espanya de vol
acrobàtic, que continuarà avui
per finalitzar demà.

La primera jornada es va ini-
ciar amb retard a causa del mal
temps, ja que, com va explicar
DanielVentura, president del
Comitè Organitzador,“a prime-
ra hora feia massa vent i els nú-
vols eren molt baixos, i això és
un risc per a la seguretat, ja que
en aquesta disciplina, el vol acro-
bàtic, és fonamental que els pi-
lots tinguin una completa visi-
bilitat per poder desenvolu-
par el programa”. La competi-
ció la disputen quinze pilots, els
millors d’Espanya, en set apa-
rells.

La primera jornada es va de-
dicar als entrenaments, amb què
cada pilot disposa de 15 minuts
per tindre una presa de contac-
te amb l’aeroport i, ja a la tarda,
es va iniciar el programa de vols
obligatoris, que finalitzarà avui.
També durant la jornada d’avui
tindrà lloc el programa de vol
lliure, per finalitzar demà amb
el de vols desconeguts, la moda-
litat més difícil d’aquesta disci-
plina.

A última hora de la tarda, tots
els participants i organitzadors

del Campionat d’Espanya van
ser rebuts a la Paeria per l’alcal-
de de Lleida, Àngel Ros, que va
recordar als pilots la tradició
d’aviació que hi ha a Lleida i que
el ReialAero Club de Lleida és
un dels més antics d’Espanya.
“Al llarg de la història hi ha ha-
gut tres punts de vol abans d’Al-
fés, Gardeny, Raimat i els Ma-
graners”, va explicar, i va afegir
que,“des del 1911 fins al 1931,
a les festes de la ciutat era habi-
tual que hi hagués exhibicions
aèries”.

Els pilots van destacar queAl-
guaire era un marc idoni per a
aquesta competició. L’alcalde va rebre els participants a la Paeria.


