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Núria Casas i Óscar SoléguanyenaTortosa■ Els nadadors màster
del Club Natació Lleida Óscar Solé i Núria Casas van aconseguir
vèncer en la dotzena edició de la Baixada del Renaixement orga-
nitzada pel CNTortosa. La competició tenia un recorregut de 13
quilòmetres pel riu Ebre entre les poblacions de Xerta iTortosa.

❘ LLEIDA ❘ El CTT
Lleida va organit-
zar un quadran-
gular per acomi-
adar la tempora-
da, en què van
participar, a més
de l’amfitrió, els
clubs d’Alcarràs,
les Borges Blan-
ques iTremp.

Matinal de
tenis taula
al CTT Lleida

❘ ALCARRÀS ❘ El FC
Alcarràs ha refor-
çat el centre del
camp amb el llei-
datà Jordi Gui-
tart. Guiti, proce-
dent de l’Alpicat,
espera aconseguir
nous reptes amb
el seu fitxatge pel
club.

Jordi Guitart
fitxa per
l’Alcarràs

L’Almacelles recuperaAlbert CamonperaPrimeraCatalana■ El centrecampista de 34 anys
Albert Camon torna al primer equip procedent de l’EFAC B. Camon, tota una institució
al club, ha declarat que espera jugar el màxim de minuts possibles.

PREMSA EFAC ALMACELLES

Sortacull des
d’avui l’Open
Internacional
deFreestyle
En el 50è aniversari del
Ral·li Noguera Pallaresa

PIRAGÜISME

❘ SORT ❘ La capital del Pallars
Sobirà acollirà des d’avui i
fins dissabte l’Open Interna-
cional de Freestyle i el Cam-
pionat d’Espanya d’estil lliu-
re, dins del programa d’actes
del cinquantè aniversari del
Ral·li Internacional de la No-
guera Pallaresa.

En l’esmentada prova hi
participaran figures destaca-
des d’aquesta especialitat pi-
ragüística com el britànic Ja-
mes Bebbington, campió del
món; el català Quim Fonta-
né, dos vegades campió d’Eu-
ropa, així com el francès Ma-
thieu Dumoulin i el nord-
americà Dane Jackson.

La final es disputarà dis-
sabte, a partir de les 21.00
hores, a la zona baixa del
camp de regates L’Aigüerola
i consistirà en un espectacle
nocturn amb competició i
música.A més, per primera
vegada serà retransmès a tot
el món per streaming amb
una audiència de 500.000 es-
pectadors.

ALPINISMEEXPEDICIONS

Perdutstresalpinistesd’una
expedicióaranesaalG-I
Un gironí, un val·lisoletà i un gallec, després de coronar un 8.000 al Pakistan

Ajupits, d’esquerra a dreta, Álvaro Paredes i Xevi Gómez.

AGÈNCIES
❘ ISLAMABAD ❘ Dos alpinistes que
formen part d’una expedició
aranesa, el gironí Xevi Gómez
i el val·lisoletàÁlvaro Paredes,
a més del gallec Abel Alonso,
estan desapareguts des de di-
lluns passat després d’haver fet
el cim al Gasherbrum I (8.068
metres), al nord del Pakistan,
segons va informar ahir a
l’agència Efe una font diplomà-
tica.

L’expedició NautAran-Giro-
na està formada, a més dels al-
pinistes ja esmentats, per qua-
tre membres del Club Excursi-
onistaAran (el president, Da-
vid López, Òscar Montoya, Da-
vid Polo i Àlex Galiano). Se-
gons fonts de l’expedició, els
tres alpinistes perduts van co-
ronar el cim diumenge i durant
el descens, a causa d’un canvi
en les condicions meteorològi-
ques, es van desorientar i no
van poder tornar al C-3 (7.200
metres). Es dóna la circumstàn-

cia que l’aranès David López i
un alpinista de la Rioja, que
també anaven amb els tres
muntanyencs desapareguts, van
decidir girar cua i descendir al
veure que ja s’atansava la nit.
López va aconseguir arribar al

camp base, mentre que l’alpi-
nista de La RiojaAlfredo Gar-
cía es troba al C-3, també pen-
dent de ser rescatat com els al-
tres tres desapareguts.

Les tasques de rescat van co-
mençar ahir des del C-2 (6.500

metres), on un grup d’alpinis-
tes intentaran arribar fins als
seus companys.Aquest equip
de rescat l’integren David Po-
lo i Àlex Galiano, de l’expe-
dició NautAran-Girona, el basc
Arkaitz Mendia i l’argentí Ma-
riano Galván.També s’ha con-
tractat un helicòpter i a la ma-
teixa ruta hi ha el muntanyenc
català Òscar Cadiach, que tam-

bé hi col·labora.
Avui es reprendran les tas-

ques de recerca, tot i que les
expectatives no són optimistes,
sobretot tenint en compte el
precedent recent del lleidatà
Juanjo Garra.

RESCAT

Els aranesos del grup
intenten el rescat després de
no tindre notícies dels seus
companys des de dilluns

Rosendo Manrique
Resaltado


