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Òscar Cadiach, Juanjo
Garra i Ferran Latorre són
els tres alpinistes catalans
amb més vuit mil ascen-
dits. Tots tres tornen a
l’Himàlaia aquesta prima-
vera amb l’objectiu de con-
tinuar omplint el seu sarró
i completar la llista de les
catorze muntanyes més
altes del món. Encara que
no sigui una competició
oficial, hi ha una certa ri-
valitat per veure qui és el
primer que ho aconse-
gueix, si més no en els ca-
sos de Cadiach i Latorre,
que ja han manifestat pú-
blicament que els agrada-
ria tenir aquest honor.
També és veritat, però,
que no faran cap impru-
dència per complir el seu
objectiu. “Si Òscar o un al-
tre alpinista acaba primer,
no em moriré i el felicita-
ré”, explicava Latorre en
una entrevista a la revista
Desnivel. Es tracta d’una
rivalitat sana que serà
molt d’agrair per evitar
que els alpinistes pren-
guin riscos innecessaris.

Cadiach i el seu os dur
Òscar Cadiach és, de ma-
nera destacada, l’alpinista
català que ha pujat més
muntanyes de 8.000 me-

tres, amb onze. El seu pro-
jecte per aquesta primave-
ra és l’ascensió al Kan-
chenjunga (8.586 m), la
tercera muntanya més al-
ta de la Terra i l’últim vuit
mil de l’Himàlaia que l’al-
pinista tarragoní encara
no ha pujat –les altres
dues muntanyes que li fal-
ten, el Gasherburm I
(8.068 m) i el Broad Peak
(8.047 m), estan a la ser-
ralada del Karakoram.
Aquest serà el quart intent
de Cadiach al Kanchen-
junga, un cim que fa fron-
tera entre el Nepal i el reg-
ne del Sikkim. Cadiach ja
es troba al camp base de la
muntanya, i preveu mun-
tar un camp d’altitud més
de l’habitual pel fet d’anar
sense oxigen. El tarragoní,
de 60 anys, també té pre-
vist fer, a partir del juny, el
seu tercer intent al Gas-
herburm I. Si té èxit, no-
més li quedaria el Broad
Peak per completar tots
els vuit mils del planeta,

però aquest cim el deixarà
pel 2014.

El setè cim més alt
Juanjo Garra compartirà
expedició al Dhaulagiri, el
setè cim més alt del plane-
ta (8.167 m), amb els es-
panyols Lolo González i
Enrique Osiel. Demà mar-
xaran cap al Nepal i el dia
19 d’abril tenen previst ar-
ribar al camp base del
Dhaulagiri, una munta-
nya situada íntegrament
en territori nepalès. L’iti-
nerari que recorreran és el
de l’aresta nord-est i l’atac
el realitzaran la segona
setmana de maig. L’alpi-
nista lleidatà ja ha comple-
tat vuit cims de més de
vuit mils metres.

El veí de l’Everest
Ferran Latorre ha previst
una expedició lleugera al
Lhotse (8.516 m), un cim
veí de l’Everest. De fet, les
dues muntanyes compar-
teixen ruta normal fins al
coll Sud, a partit del qual
els recorreguts es dividei-
xen. L’osonenc hi anirà
amb Enric Llonch i com-
partirà logística amb una
expedició basca. El dia de
Sant Jordi té previst ins-
tal·lar-se al camp base, i
tindrà un mes per inten-
tar liquidar el seu vuitè
vuit mil. !

Marc Salgas
BARCELONA

Alpinisme. Cadiach, Garra i Latorre tornen al Nepal
amb l’objectiu d’afegir un altre gran cim al seu palmarès

Desfullant la
margarida dels
vuit mil

Òscar Cadiach ha
fet onze vuit mil;
Juanjo Garra,
vuit, i Ferran
Latorre, set
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Els palmaresos

Els tres catalans amb més vuit mils

•Tarragona, 60 anys
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PROJECTE ACTUAL
DHAULAGIRI
Altitud
8.167 m
País
Nepal
1a ascensió
Kurt Diemberger, Peter Diener, 
Erns Forrer, Albin Schelbert, 
Nyima Dorji i Nawang Dorji (1960)

PROJECTE ACTUAL
KANCHENJUNGA
Altitud
8.586 m
País
Nepal/Sikkim
1a ascensió
George Brand i 
Joe Brown (1955)

•Lleida, 50 anys
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PROJECTE ACTUAL
LHOTSE
Altitud
8.516 m
País
Nepal/Tibet
1a ascensió
Ernst Reiss i Fritz 
Luchsinger (1956)

•Vic, 42 anys
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El FC Barcelona Alusport i
el Pozo de Múrcia es dispu-
taran un altre títol, aques-
ta vegada el de la copa del
Rei, després que ahir su-
peressin els partits de tor-
nada amb èxit.

Els de Marc Carmona
no es van refiar del botí

que havien aconseguit en
el partit d’anada al Palau
Blaugrana (5-0) i van sal-
tar a la pista de l’Inter Mo-
vistar amb ganes de resol-
dre el partit i no passar an-
goixa. A l’equador de la pri-
mera meitat, van encarri-
lar el triomf amb dos gols
consecutius de Sergio Lo-
zano i Saad. Els madri-
lenys no es van enfonsar i

van aconseguir retallar di-
ferències abans del des-
cans (1-2). Tot i això, enca-
ra havien de marcar set
gols més i no encaixar-ne
cap en la segona meitat
per materialitzar la re-
muntada. Els catalans van
tornar a marcar només de
començar la segona part i
els dos gols del local Bate-
ria no van canviar res. !

Barça-Pozo, nova cita

Futbol sala. Els catalans van eliminar l’Inter Movistar en les semifinals
de la copa del Rei després d’empatar a Madrid i haver guanyat a casa

El 9
BARCELONA

INTER MOVISTAR: Luis Amado,
Rafael, Ortiz, Gadeia i Borruto –equip
inicial–, Iker, Tobe, Álvaro, Pola, Rivillos
i Bateria.

FC BARCELONA: Cristian, Lin, Ser-
gio Lozano, Saad i Fernandao –equip ini-
cial–, Marc Tolrà, Gabriel, Wilde i Eric
Martel.

GOLS: 0-1 (10’) Sergio Lozano. 0-2
(10’) Saad. 1-2 (13’) Borruto. 1-3 (20’) Wil-
de. 2-3 (33’) Bateria. 3-3 (39’) Bateria.

ÀRBITRES: Contraras i Viedmar. Van
mostrar targetes grogues als locals Ra-
fael i Bateria, i al visitant Igor. I targeta
vermella al porter local Luis Amado.

———————————————————————————————————————————————

INTER 3
BARÇA 3

Deu anys després que Ra-
llyclassics apostés per una
prova amb format de regu-
laritat en carretera ober-
ta, es pot dir que el ral·li
Costa Brava Històric està
plenament consolidat i,
tot i ser una prova llarga,

difícil i per tant costosa,
any rere any supera els
100 inscrits. Aquest any,
102, entre cotxes (96) i
motos (6), que sortiran
aquesta tarda a les set del
passeig de Lloret. La prova
puntua per a la Challenge
Europea de Regularitat,
tindrà 4 etapes, 35 trams i
706 km de regularitat. !

102 inscrits al desè
Costa Brava històric

Motor. Els millors especialistes europeus de la
regularitat prendran part des d’avui en la prova

Toni Romero
LLORET DE MAR


