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Hi van participar tres alpinistes del Club Muntanyenc L’Hospitalet

BREVES

Una expedició catalana recull 800
quilos de deixalles a l’Annapurna

Fallece Roberto
Castro, ex presidente
del club de hockey

Tres alpinistes del Club Muntanyenc L’Hospitalet han participat en
una expedició de neteja a l’Annapurna, un cim de més de 8.000
metres situat a l’Himàlaia (Nepal).
L’expedició, convocada per l’organització ecologista Mountain Wilderness, ha aplegat 18 alpinistes catalans, entre els quals es troben els socis del Club Muntanyenc
L’Hospitalet, Carme González,
Eduard Sánchez i Kishor Kumar,
amb l’objectiu de netejar els residus deixats pels escaladors. Llaunes, plàstics, ampolles, papers i piles són, per aquest ordre, les deixalles més abundants, però també
s’han trobat unes botes de cuir
amb els mitjons dins, estris de cuina o una bombona plena d’oxigen.
L’expedició ha recollit 800 quilos de deixalles abandonades per
expedicions anteriors durant els
darrers 50 anys. El perill d’allaus i
la gran quantitat de gel no ha permès els expedicionaris pujar més
enllà del camp 2, a 5.600 metres
d’altitud. Malgrat això, en dos mesos de feina s’ha netejat la brutícia
acumulada entre els 4.300 i els
5.600 metres d’alçada d’un dels

paradisos de la Terra. Carme González, del Club Muntanyenc, ja advertia abans de marxar, que l’objectiu no era “fer el cim sinó recollir la brutícia fins a l’alçada on puguem arribar”.
En les darreres dècades, el
muntanyisme i les expedicions alpines es posen cada vegada més
a l’abast d’un major nombre de
persones, en busca dels cims més
elevats o famosos del planeta, especialment els de més de vuit mil
metres. Tot això genera un petit volum de residus per expedició que,
sumats, acaban sent una quantitat
considerable. No és la Wilderness
Annapurna la primera expedició
que es dedica a netejar un dels
grans cims del món, pero sí és la
primera en que participen membres del Club Muntanyenc L’Hospitalet.
Els 18 expedicionaris s’emportaran tots els residus recollits fins
a Barcelona per tal de no traslladar
simplement el problema a una ciutat com Katmandú, on gairebé no
hi ha recollida d’escombraries. Els
alpinistes catalans ja han emprès
el camí de tornada i s’espera que
arribin aquí a mitjans d’aquest mes
de maig.

El delantero del
Hospi, Oscar Ollés,
ficha por Osasuna
El delantero del CE L’Hospitalet, Oscar Ollés, ha fichado por
el Osasuna para las dos próximas temporadas. Ollés jugaba
hace tres temporadas en Primera Catalana con el Hospi Atlético y fichó este año por el
Hospi procedente del Barça.

Cinco jugadoras del
Rugby L’H, con la
selección nacional
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El que fuera presidente del
Hospitalet Club Hoquei, Roberto Castro, falleció el pasado
mes de abril. Sus hijos Roberto y Alexis han sido entrenadores de la entidad a la que perteneció su padre. Por otra parte, el presidente de la UD Gornal, Pedro Baños, se recupera
de un infarto sufrido hace tres
semanas.

L’expedició va netejar les deixalles d’altres muntanyencs

La selección femenina de rugby ha quedado subcampeona
de Europa. Con España participaron las jugadoras del Rugby L’Hospitalet Montse Poza,
Paz Esteban, Marta Gran, Inés
Etxeguibel y Merche Batidor.

