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LaMarxa del Segrià espera 2.500 persones
❘ LLEIDA ❘ El club Km 0 i els Cas-
tellers de Lleida, organitzadors
de laMarxa Popular del Segrià,
esperen el dia 14 d’aquest mes,
en la cinquena edició, “entre
2.000 i 2.500 persones”, se-

gons van explicar ahir Jordi Ca-
rol, Samuel de la Fuente i el re-
gidorTxemaAlonso. La Mar-
xa, de 20 km, sortirà des del
monument a Juli Cèsar, al cos-
tat de la canalització.

ITMAR FABREGAT

Juanjo Garra rep la bandera de Lleida per plantar-la al cim del Dhaulagiri, de 8.167metres
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde, Àngel Ros, va entregar ahir la ban-
dera de la ciutat al muntanyenc Juanjo Garra, que la
setmana que ve sortirà cap a l’Himàlaia amb l’objec-
tiu de coronar el Dhaulagiri, de 8.167 metres, i si

ho aconsegueix serà el novè vuit mil de la seua car-
rera. El Juanjo va estar acompanyat a l’acte per fami-
liars, amics i representants de diverses associacions
culturals i esportives de Lleida. Juanjo Garra sortirà

el dijous dia 11 cap al Nepal i té previst tornar a Llei-
da el 2 de juny. La novetat d’aquesta expedició és que
estarà acompanyat de sis persones en el trekking
d’aproximació al camp base.

LLEONARD DELSHAMS

Setantaescaladorsen

elRal·li deTerradets
Les 12 Hores celebren aquest cap de setmana la quarta edició

Alguns dels participants en l’edició de l’any passat del Ral·li d’Escalada a Terradets.

J.C.M.C.
❘ LLEIDA ❘El congost deTerradets,
considerat un dels millors pa-
ratges d’Europa per a la pràc-
tica de l’escalada, acull aquest
cap de setmana la quarta edi-
ció del Ral·li 12 Hores d’Esca-
ladaTerradets, en què compe-
teixen 35 cordades, el nombre
màxim admès per l’organitza-
ció, amb un total de 70 esca-
ladors de tot l’Estat i fins i tot
amb una representació russa.

“El ral·li va nàixer per do-
nar a conèixer el potencial que
té aquesta zona”, va explicar
ahir RafaelVadillo, director de
la prova. “Una paret de roca
de bona qualitat, amb 500me-
tres d’altura i a peu de carre-
tera... La veritat és que no co-

nec cap altre lloc que reunei-
xi aquestes condicions”, va
afegir.

La prova, que comença avui
i finalitza diumenge, es va pre-
sentar ahir amb la presència

del diputat Xavier Pont; el pre-
sident del consell comarcal del
Pallars Jussà, Joan Ubach; l’al-
calde de Castell de Mur, Josep
Castells, i el president del Club

AlpíVirtual, organitzador de
l’acte,Anton Fondevila.

Les 12 Hores pròpiament
dites es disputen demà dissab-
te, encara que, com va desta-
carVadillo, “des del principi
es tracta que sigui una troba-
da d’escaladors amb diverses
activitats al llarg de tres dies,
com xerrades i exposició de
material”.

El ral·li consisteix a escalar,
durant 12 hores, el màxim
nombre de rutes, que s’elegei-
xen entre les que hi ha a la pa-
ret de les Bagasses. Cada via
té una puntuació que s’esta-
bleix segons diversos aspectes
tècnics. La suma de punts de-
termina quina és la cordada
guanyadora.

COMPETICIÓ EXIGENT

Les 35 cordades

competeixen amb l’objectiu

d’escalar el màxim nombre

de rutes durant 12 hores

Estades del Bàsquet Pardinyes■ Prop d’un centenar de nens
van participar en les estades de Setmana Santa del CB Pardi-
nyes.Anaven dirigides a nens d’entre 6 i 12 anys.

Club Escacs Balaguer■ El club balaguerí va classificar deu ju-
gadors, de diverses categories, per a la final del Campionat de
Catalunya, que es va celebrar a la localitat deVila-seca.

Javier
Cuadro de texto
Segre 05/04/2013




