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XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ L’expedició de l’alpinis-
ta lleidatà Juanjo Garra no te-
nia ahir la certesa de si havia
aconseguit fer el cim al Shisha
Pangma (8.027 m). Els dubtes
del grup, que integren entre d’al-
tres el basc Juanito Oiarzabal i
l’aragonès Carlos Pauner, es de-
vien al fet que van atacar el cim
tibetà en plena nit i al fer-se de
dia i veure de nou el pic no te-
nien clar on van arribar real-
ment. Serà avui a l’arribar al
camp base quan puguin verifi-
car amb les dades dels altíme-
tres i les fotografies que van re-
alitzar si realment van arribar
al punt més alt. De tota mane-
ra, com ahir assegurava Carlos

Pauner al Twitter, els expedici-
onaris estaven molt orgullosos
de la fita aconseguida.

Entre l’atac final al cim i el
descens posterior fins al camp
III (7.500 metres) hi van inver-
tir més de 22 hores. En aquest
temps, un dels membres del
grup es va posar malalt.Va ser
ahir a la matinada quan els ex-
pedicionaris van dormir arru-
pits al camp III, després de la
llarga tornada des del cim que
va durar fins a les 04.30 de la
matinada, hora tibetana. Però
Garra i la resta de companys tan
sols van poder descansar una
hora i mitja abans que el fort
vent els despertés.

A l’hora de tancar l’edició, les

ALPINISME EXPEDICIONS

últimes notícies que es tenien
de l’expedició eren que Juanjo
Garra i Carlos Pauner ja havien
aconseguit arribar al camp I
(6.400 metres). La resta del
grup, amb el basc Juanito Oiar-
zabal i l’argentíAriel Perinetti,
dormien al camp II (6.840 me-
tres), uns metres més amunt,

perquè el seu ritme de descens
era més lent. Cap dels quatre
havia aconseguit arribar al camp
base avançat (5.650 metres) a
causa de l’esgotament acumu-
lat i les condicions de visibilitat
gairebé nul·les. Una vegada ar-
ribin en les pròximes hores al
camp base emprendran la tor-

nada immediata a casa la set-
mana que ve.

Al mes de juny, Juanjo Garra
afronta la segona part del doble
desafiament que va assumir i
que serà intentar l’ascensió al
Nanga Parbat (8.125 m), a la
serralada del Karakorum (Pa-
kistan).

Juanjo Garra té previst arribar avui al camp base.
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NUL·LA VISIBILITAT

La visibilitat era nul·la, al
ser de nit, i entre l’atac i
la tornada al C-III van
passar més de 22 hores

ElgrupdeGarradubta
sihacoronatelShisha
Quan arribin al camp base verificaran les dades dels altímetres i les fotos

Cursa de fons i
caminada a Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ El clubAtletisme
Almacelles Atlètic organit-
zarà el pròxim 27 de maig la
tretzena edició de la cursa de
fons (10 quilòmetres), que
espera arribar als 250 ins-
crits, i de la caminada popu-
lar.

Raúl se’n va del Schalke
per jugar a Qatar
❘ DOHA ❘ Raúl González, exju-
gador del Reial Madrid i el
Schalke, ha viatjat a Qatar
per fitxar per un equip de la
Primera divisió. El futbolis-
ta ha de negociar amb la Lli-
ga qatariana, que és l’encar-
regada de decidir per quin
club fitxarà.

El xinèsWang sorprèn
alMundial demarxa
❘ SARANSK ❘ El xinès ZhenWang
va sorprendre l’armada rus-
sa i es va adjudicar la prova
dels 20 quilòmetres de la Co-
pa del Món de marxa. El mi-
llor espanyol va ser Benja-
mín Sánchez, que va arribar
al lloc 36, a gairebé cinc mi-
nuts del guanyador.

Anand i Gelfand tornen
a fer taules alMundial
❘ MOSCOU ❘ L’indiViswanathan
Anand, actual campió, i l’is-
raelià Borís Gelfand van re-
petir ahir taules en la sego-
na partida del Campionat
Mundial.Aquesta vegada va
ser l’aspirant el que va co-
mençar amb blanques, tot i
que això no li va permetre
avançar-se en el marcador.

Victòria de la selecció
femenina dewaterpolo
❘ SIRACUSA ❘ La selecció espa-
nyola de waterpolo femení
va posar fi ahir a la ratxa de
derrotes per sumar els seus
primers tres punts a la fase
prèvia de la Lliga Mundial,
que se celebra a la ciutat ita-
liana de Siracusa després de
derrotar Hongria per 11-14
als penals.


