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ALPINISME EXPEDICIONS

Juanjo Garra, durant l’última expedició que va fer l’any passat al Shisha Pangma.

JUANJO GARRA

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ L’alpinista lleidatà Juan-
jo Garra, que compta al seu pal-
marès amb la conquesta de vuit
cims de més de vuit mil metres,
entre els quals l’Everest (8.848
m) i el Cho Oyu (8.201 m) a
l’hivern, afrontarà un nou des-
afiament en els pròxims mesos
amb l’intent d’ascensió del se-
tè cim més alt del planeta, el
Dhaulagiri (8.167 m), ubicat a
la serralada de l’Himàlaia i per-
tanyent al Nepal.

Garra, que anirà acompanyat
en l’expedició dels espanyols
Lolo González i Enrique Osi-
el, i el mexicà Jorge Salazar,
sortirà de Lleida l’11 d’abril i
té previst tornar l’1 de juny.
L’expedició preveu fer cim la
segona quinzena del mes de
maig.

El pressupost d’aquest nou
desafiament per a l’alpinista
lleidatà, que suposaria ascen-
dir el seu novè vuit mil, és de
10.500 euros i per cobrir-lo es-
tà buscant el suport de patroci-
nadors. L’itinerari que prendrà
l’expedició per intentar coro-
nar el Dhaulagiri (el nom tra-
duït és la muntanya blanca) se-
rà el de la cara nord, per l’ares-
ta nord-est. La primera ascen-
sió d’aquest cim va tindre lloc
el 13 de maig del 1960 a càrrec
d’una expedició austrosuïssa.

Garra intentaràpujarel
seunovèvuitmilalmaig
El Dhaulagiri (8.167 m), el setè cim més alt del planeta || Com a novetat hi
ha un trekking per als que vulguin acompanyar-lo fins al camp base

Com a gran novetat en
aquest nou projecte de Garra,
els membres de l’expedició han
disposat que amics i excursio-
nistes puguin acompanyar-los
durant el trekking de vint-i-un
dies entre la població de Pok-
hara i el camp base. Una vega-
da allà, els acompanyants se se-
pararan dels membres de l’ex-
pedició i caminaran uns tres di-
es més fins al peu d’un altre
vuit mil, l’Annapurna (8.091
m), per després tornar pel ma-
teix itinerari.A les persones in-

teressades a acompanyar els
muntanyencs els sortirà l’aven-
tura, amb el viatge i l’estada in-
closos, per uns dos mil euros.
Juanjo Garra explica que la
idea va sorgir “perquè molta
gent, sobretot amics i coneguts,
em deien que els agradaria viu-
re de prop com a aficionats una
expedició encara que, final-
ment, no ascendissin. Crec que
pot ser una experiència inobli-
dable per a ells i gaudiran
d’unes vistes incomparables,
sobretot quan arribin al camp

base de l’Annapurna, que és
com un lloc espiritual en aque-
lla zona”.

De moment, ja s’hi han apun-
tat com a acompanyants quatre
persones.“El màxim que accep-
tarem serà uns quinze. A més
de viure l’experiència de con-
templar aquells paratges amb
el trekking, també podran veu-
re com organitzem els permi-
sos i tots els detalls logístics,
una vegada que arribem allà
fins que afrontem l’ascensió”,
finalitza Garra.

GAIREBÉ DOSMESOS

Juntament amb tres
alpinistes més, el lleidatà
marxarà l’11 d’abril al Nepal
i preveu tornar l’1 de juny

Juande,del
Tàrrega, serà
baixadurant
dosmesos

FUTBOL

FRANCESC GASULL
❘ TÀRREGA ❘ El centrecampista
de la Unió Esportiva Tàrre-
ga Juande estarà de baixa
per un període d’uns dos
mesos a causa de la lesió al
genoll dret que es va produ-
ir fa dos setmanes al camp
del Cervera.

Juande es va trencar el
menisc del genoll, motiu pel
qual serà visitat avui a Bar-
celona i es determinarà la
data en què serà intervingut
quirúrgicament.

La baixa d’aquest jugador
és important per al tècnic
blaugrana, Edu March, ja que
es tracta d’un dels titulars in-
discutibles i ara el Tàrrega
s’enfrontarà als equips de
dalt.

UAdemana
mésajudaa la
Diputaciópera
l’esportaranès

INSTITUCIONS

❘VIELHA ❘ Unitat d’Aran va pre-
sentar a principis de mes una
moció al Conselh Generau
per reclamar a la Diputació
de Lleida més ajudes a l’es-
port aranès.

La queixa se centra en el
fet que la Diputació hagi
aportat 40.000 euros per a
la candidatura Barcelona-Pi-
rineus 2022, que en cas de
concedir-se els Jocs se cele-
braria al Pirineu de Girona i
no al lleidatà. “Creiem que
la Diputació hauria de dedi-
car la seua ajuda als espor-
tistes aranesos que poden op-
tar a competir en uns Jocs
d’Hivern”, va declarar Fran-
cesc Boya, conselher i secre-
tari general d’UA.

Carmelo, dubteper lesióper a l’All
Star, i sanció a Turkogluperdopatge

BÀSQUET NBA

Carmelo Anthony es va lesionar davant dels Raptors.

❘ NOVA YORK ❘ L’aler franquícia dels
Knicks de NovaYork i una de les
màximes figures de la NBA, Car-
meloAnthony, es va fer una for-
ta contusió al braç dret durant
el partit que va disputar ahir el
seu equip contra els Raptors de
Toronto que li podria impedir
participar al Partit de les Estre-
lles d’aquest diumenge.

Anthony es va lesionar al co-
mençament del primer període
del partit que els Knicks van
perdre per 88-92 davant dels

Raptors al Madison Square Gar-
den.

Anthony va rebre un fort cop
de colze per part de l’escorta
dels Raptors DeMar DeRozan
quan aquest intentava una pe-
netració cap a cistella.

Sanció per dopatge a Turkoglu
D’altra banda, el turc Hedo

Turkoglu, aler d’Orlando Magic,
ha estat suspès amb vint partits
al donar positiu de metonolona,
un esteroide anabolitzant, va

anunciar la NBA a la seua pàgi-
na oficial.

En l’aspecte esportiu, el base
espanyol José Manuel Calderón
va encapçalar l’atac dels Pistons
de Detroit a l’aconseguir 24
punts, inclosos sis triples, que
els va donar la victòria per
96-85 davant dels Wizards de
Washington. Calderón, que va
establir la seua millor marca de
la temporada, aquesta vegada
no va dirigir el joc, sinó que va
ser la primera opció ofensiva.
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