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Lleida,senseplaçaolímpica
El C-2 deDaniMarzo i Jesús Pérez es queda fora de la final i no anirà a Londres
|| L’eslàlom lleidatà no tindrà representació per primera vegada en 20 anys

Dani Marzo i Jesús Pérez, durant la seua participació ahir en la semifinal de C-2.

E. PRENDES

AGÈNCIES
❘ AUGSBURG ❘ El C-2 format pels
lleidatans Jesús Pérez i Dani
Marzo no va aconseguir la se-
ua classificació per als Jocs
Olímpics de Londres en la mo-
dalitat olímpica d’aigües bra-
ves, després de perdre el seu en-
frontament amb els italians
Camporessi i Ferrari per l’úl-
tima de les dotze places olím-
piques de la categoria. Els pa-
listes del Mig Segre de Ponts
van completar una gran màne-
ga semifinal parant el crono en
114.16, amb una penalització
de dos segons per a un total de
116.16 que els va situar a la
tretzena posició a tres segons
de la final del Campionat d’Eu-

ropa classificatori per a Londres
2012, que els hauria permès
continuar lluitant pel passaport
olímpic.

Els italians Camporessi i Fer-
rari van aconseguir classificar-
se per a la final amb un temps
de 111.44, el segon millor re-
gistre.A la final, els italians es
veien relegats al novè lloc, amb
victòria dels txecsVolf i Stepa-
nek (106.02) al davant dels ger-

mans eslovacs Hochschorner
(106.49) i dels alemanys
Behling i Becker (107.27). Pe-
rò ja havien aconseguit l’últi-
ma plaça olímpica de la catego-
ria que va evitar que Pérez i
Marzo aconseguissin la classi-
ficació per als Jocs. Es trenca ai-
xí una ratxa de vint anys en què
l’eslàlom lleidatà sempre havia
tingut representació a les cites
olímpiques. Des dels Jocs de

Barcelona’92, Lleida sempre
havia tingut, almenys, un palis-
ta en competició.

“Sabíem que si anàvem a
Londres tindríem escasses op-
cions de lluitar per les meda-
lles, però sé que d’aquí a qua-
tre anys, si som a Brasil 2016,
sí lluitarem pel podi perquè
hem millorat molt en un any”,
va assenyalar Pérez. Per la se-
ua part, Marzo va assenyalar:

“Esperem complir el nostre
somni d’anar a uns Jocs i acon-
seguir medalla.”

En categoria femenina de K1,
l’urgellenca Marta Martínez es
va classificar tretzena i va que-
dar fora de la lluita per les me-
dalles.A la final de patrulles K1
femenina, amb la qual Espanya
tancava la seua participació en
aquests Campionats d’Europa,
l’equip femení va ser quart.

“Nohemacabatel
Shishaperòentorno
tranquil i orgullós”
Garra ja descansa al camp base

ALPINISMEEXPEDICIONS

Juanjo Garra i Carlos Pauner, ahir, al camp base.

X.M.R.
❘ LLEIDA ❘ “Ens sentim orgullosos
havent fet o no el cim. Em que-
do amb les felicitacions que ens
han fet alpinistes d’altres expe-
dicions que han seguit la nos-
tra ascensió. No hem acabat el
Shisha però me’n vaig molt
tranquil de les seues faldes.”
Juanjo Garra relatava així, en
conversa telefònica amb SE-
GRE, les seues sensacions des-
prés d’haver descendit fins al
camp base amb l’aragonès Car-
los Pauner.

L’alpinista lleidatà continu-
ava explicant després al seu
bloc, de comú acord amb Pau-
ner, que “el més important és
haver lluitat, no haver retroce-

dit i haver continuat fins al lí-
mit”. “Hem aconseguit aquest
punt a més de 8.000 metres
amb esforç i tenacitat. En la fos-
cor de la nit no vam saber si era
el punt més alt o algun de molt
pròxim. No m’importa.Tinc la
sensació d’haver escalat al pur
Himàlaia. He lluitat fins al lí-
mit i he aconseguit el màxim.
De moment, per a mi el Shisha

és història, encara que sé que
hi hauré de tornar algun dia per
verificar-ne el cim com ha de
ser, amb fotos, llum i taquígrafs.
Així és aquest ofici.”

Garra i Pauner esperaven ahir
al camp base Juanito Oiarzabal
iAriel Perinetti, que anaven més
endarrerits en el descens. Si no
hi ha contratemps, avui el grup
es dirigirà a peu amb els iacs
transportant la càrrega fins a

Zagmu, a la frontera entre elTi-
bet i el Nepal.

L’endemà el grup viatjarà a
Katmandú i dijous a la nit em-
prendran vol fins a Doha (Qa-
tar) i d’aquí, a Madrid. Juanjo
Garra té previst arribar a Llei-
da en l’AVE divendres i d’aquí
a poques setmanes afrontarà
una altra expedició, aquesta ve-
gada al Nanga Parbat (8.125
m).

FELICITACIONS

“Al baixar hem rebut
felicitacions d’altres
expedicions que han
seguit la nostra ascensió”

A LES PORTES

Els palistes del Mig Segre
de Ponts van completar
una gran baixada però no
van superar els italians

ÀngelGrau,
cinquèal
Supermotard
deGandia

MOTOCICLISME

❘ GANDIA ❘ El pilot lleidatà Àn-
gel Grau va ser cinquè al Su-
permotard de Gandia, una
cursa urbana que va estar
marcada pels problemes dels
seus participants amb els
frens. El guanyador de la pro-
va va ser Israel Escalera i el
van seguir al podi Kyle Smith
iAlejandro Jover. Un lloc al
davant de Grau es va classi-
ficarVíctorAlguacil. Francesc
Cucharrera, campió en la ca-
tegoria SMOpen, va abando-
nar després de caure, i el llei-
datà David Giménez, campió
en SM Promeses, també es
va veure obligat a abandonar
una cursa que es va disputar
a la zona de platges de Gan-
dia.

Hesjedal conserva el
primer lloc al Giro
❘ LAGOLACENO ❘ L’italià Domeni-
co Pozzovivo es va imposar
ahir en la vuitena etapa del
Giro, entre Sulmona i Lago
Laceno, i que va mantindre
com a líder de la competició
el canadenc Ryder Hesjedal.

El Barça guanya el
Nacional juvenil d’hoquei
❘ PAMPLONA ❘ El Barça va con-
querir ahir el Campionat
d’Espanya juvenil d’hoquei
patins, disputat a Pamplona.
L’equip blaugrana, ja campió
d’Europa, es va imposar al
Cerceda per 0-6.

Mor un seguidor
argentí per trets
❘ ROSARIO ❘ Un aficionat del Ne-
well’s vamorir ahir en un hos-
pital de Rosario, en què ha-
via ingressat després de rebre
un tret dissabte després d’un
partit entre el seu equip i
l’Unión de Santa Fe.

Ferrero s’estrena a
Romaambuna victòria
❘ ROMA ❘ Juan Carlos Ferrero,
número 49 del rànquingATP,
es va estrenar ahir al Masters
1000 de Roma amb una vic-
tòria davant del sud-africà Ke-
vinAnderson (35) per 6-4 i
7-5, a la primera ronda.

Toni Bou recupera el
lideratge al Nacional
❘ SIGÜENZA ❘Toni Bou (Montesa)
va recuperar ahir el lideratge
del Campionat d’Espanya de
trial després d’aconseguir la
victòria en la quarta i ante-
penúltima prova puntuable,
disputada a Sigüenza. La prò-
xima cita serà a Pobladura de
las Regueras el 15 de juliol.
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