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LA REVISTA

ARAESPORT és una revista de distribu-
ció gratuïta que neix amb el propòsit 
de fomentar la pràctica de l’esport tot 
promocionant el territori, les empreses i 
professionals del sector.

D I F U S I Ó

Té una vessant impresa i una altra digital.
S’imprimeixen 10.000 exemplars bimes-
trals que es distribueixen en curses, bo-
tigues especialitzades (ciclisme, running, 
natació...), centres de salut esportiva 
(fi sioterapeutes, osteòpates, podòlegs, 
dietistes, etc..), poliesportius municipals 
i entitats esportives privades (clubs, gim-
nasos, piscines, etc.) del Bages (amb una 
població de 180.000 habitants)
També és present a les xarxes socials i al 
web www.araesport.cat

C O N T I N G U T

El seu contingut consisteix en articles 
d’esportistes (atletes, nedadors, ultra 
fondistes, ciclistes, jugadors de bàsquet, 
hoquei, handbol, voleibol, futbol, tennis, 
pàdel, etc.) de metges, psicòlegs, fi siote-
rapeutes, entrenadors personals i d’altres 
persones vinculades amb el món de 
l’esport. En una agenda d’esdeveniments 
esportius (curses, caminades, competi-
cions, etc.) així com sorteigs, recomana-
cions i rutes.

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 
T. 662 07 94 00 · hola@araesport.cat
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E D I T O R I A L

Tornem, i ho fem amb novetats. 
La publicació passa a ser bimestral 
i amb més contingut. Hi trobaràs 
noves seccions com: 

“Dormint sobre rodes”Per als 
amants de voltar i fer nit a la càm-
per, us proposarem excursions, 
activitats esportives o visites turís-
tiques per a tots els gustos. També 
suggerirem llocs on només es pot 
dormir “sobre rodes”. 

“Clubs esportius” que en aquesta 
edició esta dedicada a l’hoquei 
patins, esport amb molta tradició al 
nostre país i més de la que ens pen-
sem, també, a la nostra comarca.

Una altra novetat és que ja et pots 
fer SUBSCRIPTOR de la revista i 
gaudir de tot un seguit d’avantatges 
que trobaràs detallats al web. Hi 
hauran sorpreses...Estigues atent!

I en portada, tornem al trailrunning 
amb l’atleta i entrenadora de nivell 
internacional Laia Díez. Descobreix 
una mica més sobre ella i la seva 
trajectòria a l’entrevista que li vam 
fer a Castellnou de Bages el passat 
mes d’agost.

Per acabar, reapareix l’agenda, com-
prova els canvis de última hora, ja 
saps que la situació pot canviar d’un 
dia per l’altre.

Tornem el novembre.
Salut i esport!!
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Format: 16,5 x 23,5 cm
Impressió: Tot color en paper 
estucat brillant de 115g.
Periodicitat: Bimestral 
Tancament edició: Límit per 
entregar continguts, el 25.
Repartiment: Durant la primera 
setmana de cada mes.

P U B L I C I T A T

Per publicar un anunci contacta 
al telèfon 662 07 94 00 o bé 
envia un missatge a: 
hola@araesport.cat. 
Tancament de la publicitat, el 
dia 25 del mes anterior a la 
publicació.  

A G E N D A

La inclusió a l’agenda és gra-
tuïta, si no és una activitat des-
tacada. Si organitzes algún esde-
veniment esportiu i vols donar-lo 
a conèixer, envia’ns la informació 
a agenda@araesport.cat 

ARAESPORT no es fa responsa-
ble dels canvis de programació 
que es puguin produir.

ARAESPORT tampoc es fa 
responsable ni comparteix 
necessàriament les opinions dels 
seus col·laboradors ni dels seus 
anunciants.

Berta Giralt
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Sorteig l’2 d’octubre de 2020. Publicarem el nom del guanyador a Instagram.

Participa! Participa!
ARAESPORT N.16

Entra a l’Instagram 

d’ARAESPORT:  @araesport,

busca la publicació amb 

aquesta imatge i PARTICIPA!

sorteig

https://www.bagesterradevins.cat/
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2020
1a  Trail des Fars de Menorca (44Km)

2019
4a  Marató Transgrancanària (45 km)
2a Camí de Cavalls de Menorca (186 
km)

2018
6a Transgrancanària (125 km)
1a Costa Sud Camí de Cavalls de 
Menorca (55 km)
15a CCC Montblanc (101 km)

2017
7a Marathón des Sables
7a Ultra Pirineu (110 km)

2016
1a UT Montnegre-Corredor
2a UT Barcelona 
1a Compressport Trail Menorca Camí 
de Cavalls 
1a Barcelona Trail Races
Campiona de la Catalonia Ultra Cup

2015
3a Transgrancanària Advanced 
1a UT Montnegre-Corredor
1a UT Barcelona
1a UT Volta la Cerdanya
1a UT Vall d’Aran 
1a UT Tarragona
Campiona de la Catalonia Ultra Cup 

2014
4a Buff Èpic Trail
1a UT Collserola
Campiona de la Lliga Catalana 
Ultra Trails

2013
1a Camí de Cavalls (3ra absoluta)

2012
5a TDS Montblanc

Altres
Corredora de raids, entre els 
quals el Campionat del Món 
Bimbache

PALMARÈS  
Corredora d’ultra trails 
de l’equip Columbia Europa
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El trail és un esport tan indivi-
dual com sembla?

Com a base és un esport 
individual, lògicament està ca-
talogat com a tal. Però sempre 
he pensat que els valors que 
aporta i el tracte de la gent a 
la muntanya i a les curses el fa 
molt col·lectiu. A l’escola de 
trail el treballem com un esport 
d’equip, on fomentem la com-
panyoia, l’entrenament conjunt 
i el respecte entre companys 
i entrenadors, formant un sol 
equip. És un esport que permet 
entrenar tant a nivell individual 
com a nivell col·lectiu.

Corredora i entrenadora 
professional, amb més de 
15 anys d’experiència, ha 
esdevingut tot un referent 
mundial, sobretot en la seva 
faceta d’entrenadora per 
haver estat, fi ns fa ben poc, 
treballant amb Pau Capell, 
amb qui més enllà de la re-
lació professional, els uneix 
una gran amistat.

La Laia és Llicenciada en 
Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport, té un Postgrau en 
Preparació Física i també 
és quiromassatgista. Molts 
de vosaltres la coneixeu del 
gimnàs Altius de Manresa, 
on hi va fer d’entrenadora 
una llarga temporada.

Viu amb la seva família en-
voltada de natura a Castell-
nou de Bages, on pot gaudir 
de l’esport que l’apassiona. 
L’any 2016, amb la inquietud 
de transmetre els valors que 
aporten les curses de mun-
tanya, ella i l’Elisa van fundar 
l’Escola de Trail Laia Díez.

La fi losofi a de l’escola es 
basa en cinc pilars: Conèi-

LAIA DIEZ FONTANET
19/01/1978 
Sant Vicenç de Castellet

xer, respectar i estimar la 
muntanya; respecte i treball 
d’equip amb els companys; 
preparació física, mental i 
tècnica de carrera; orienta-
ció i autosufi ciència en el 
medi natural i bons hàbits 
(alimentació, hidratació i 
salut).

Ha passat ja molt de temps 
d’aquella primera cursa al 
carrer Gran de Sant Vicenç 
de Castellet, el seu poble 
natal, quan tenia 6 anys.  

Avui entrevistem a la Laia, al 
jardí de casa seva...  

Visita de Depa a l’Escola de Trail Laia Díez /  Fotografi a: Marta Bacardit

Escola de Trail Laia Díez. / Fotografi a: Marta Bacardit
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el cos al límit en determinades 
situacions.

Quants anys fa que et de-
diques professionalment a 
l’entrenament personal?

Ja fa molts anys vaig llicenci-
ar-me en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport (INEFC) i de 
seguida ja em vaig endinsar en 
el món de l’entrenament per-
sonal. El Joan Ramon Tarragó 
em va permetre la possibilitat 
de treballar al Centre d’En-
trenament Personal de Man-
resa, l’Altius, ja fa 17 anys on 
actualment encara en sóc sòcia. 
I a partir d’aleshores he seguit 
treballant d’això. Avui en dia 

de coses durant moltes hores, 
és un aprenentatge continu on 
has de treballar molts aspectes 
tan físics com mentals, neces-
sites ser un esportista bastant 
complert.

Què t’ensenyen aquest tipus 
de proves tan exigents?

T’ensenyen a conèixe’t millor, a 
superar-te a tu mateix i a viure 
les proves d’una manera dife-
rent. Has de ser bastant per-
feccionista per assolir aquest 
tipus de curses de manera 
positiva, tenir-ho tot controlat, i 
això implica temps i dedicació. 
Aprens a organitzar-te, a en-
trenar metòdicament i a posar 

Com va ser el teu inici, quan 
vas començar?

Fa uns 8-10 anys formava part 
d’un equip de raids on fèiem 
curses de 2 a 6 dies non-
stop, implicant molts esports 
diferents com el córrer, la bici, 
escalada, piragua, patins...i on 
l’ultra distància i l’orientació 
n’eren la base. Al destacar en 
l’apartat del córrer em vaig 
anar encaminant, jo sola, en 
les curses de llarga distància. 
Començant de seguida amb la 
meva 1a ultra al Montsant i de 
seguida ja saltant a la TDS del 
Montblanc corrent el 2012.

Quins han estat els teus 
referents?

Sincerament no ne tingut 
cap, m’agraden els esportis-
tes constants, lluitadors, amb 
passió pel què fan i amb una 
ment descomunal, com el Rafa 
Nadal (llàstima que sigui del 
Madrid ;-)).

Per què la llarga distància?

Perquè treballa un dels meus 
components preferits del trail, 
el mental. L’auto-superació és 
un aspecte bàsic en la llarga 
distància, contínuament t’has 
de sobreposar a condicions 
adverses i això m’encanta. Per 
mi és com una aventura cons-
tant, on poden passar infi nitat 

“L’autosuperació és un aspecte bàsic 
en la llarga distància, continuament 
t’has de sobreposar a condicions adver-
ses i això m’encanta” 

 Laia i Elisa a Camí de Cavalls. / Fotografi a de Marta Bacardit.
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a posar música. Normalment 
em dona força i em motiva 
moltíssim. Tinc un variat de mú-
siques on predomina la música 
tranquil·la, les bandes sonores 
i les cançons que acostumen 
a posar a les sortides de les 
curses.

Com t’alimentes durant 
una cursa (sals, hidratació, 
sòlids…)? 

L’alimentació en cursa me la 
porta la meva parella. Quan 
em vaig iniciar en el món de 
les ultres tenia molts proble-
mes estomacals com li passa 
a moltíssims corredors, per 
l’exigència de l’esport, és una 
situació bastant freqüent. Em 
costa moltíssim ingerir sòlid i 
hem acabat optant per fer-me 
sèmola d’arròs amb caldo de 

Quina és la cursa que més has 
lluitat? I la que tens pendent 
que et faria il·lusió fer, però 
que pel motiu que sigui enca-
ra no has fet?

Vulguis o no totes les curses 
lluites d’una o d’una altra ma-
nera, però la Camí de Cavalls 
de Menorca de l’any passat, el 
2019 va ser una cursa lluita-
díssima en tots els aspectes. 
Consisteix en donar la volta a 
l’illa, són 185km amb 2900+, 
l’he fet vàries vegades, me la 
conec molt bé i he creuat la 
línia d’arribada en 1a posició 3 
cops. L’any passat vaig fer una 
cursa perfecte, bé, gairebé, 
rebaixant la meva pròpia marca 
5h, però després de lluitar 
22h amb la meva rival, em va 
acabar guanyant per 16’. Vam 
lluitar durant tota la cursa, amb 
la meva contrincant i amb mi 
mateixa, ja que l’exigència 
de la cursa és altíssima per la 
seva rapidesa en tot moment 
i lògicament per la seva llarga 
distància.

La UTMB l’he intentat 2 cops 
i no l’he acabat mai. I la Kima 
que la volia fer aquest any 
però no he pogut fer per la 
Covid-19.

Escoltes música quan compe-
teixes? 

Hi ha moments per tot. Les 
curses són tan llargues que 
acostumo fer una mica de 
cada. Quan tinc un baixón o a 
la recta fi nal, quan estic a punt 
d’arribar a meta m’acostumo 

sóc entrenadora personal de 
molts corredors, especialment 
de trail, de tot el món, disfruto 
de la meva passió i els ajudo a 
tots ells a intentar complir els 
seus somnis.

Quines característiques ha de 
tenir una corredora d’ultra-
trail d’elit?

Un corredor/a d’elit és impor-
tantíssim que sigui disciplinat, 
constant, sacrifi cat, lluitador 
i amb una il·lusió permanent 
amb el què fa. Lògicament 
s’ha de tenir una gran capaci-
tat física i mental per intentar 
estar sempre a dalt, una bona 
genètica, però com dic sempre: 
un campió es fa amb un 1% de 
talent i un 99% d’esforç. Però 
la fortalesa mental i física és 
determinat per aconseguir els 
objectius, juntament amb un 
seguiment nutricional adequat 
i una vida sana, cuidant el teu 
cos a la perfecció.  Camí de Cavalls  / Fotografi a de Marta Bacardit.
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pollastre o patata xafada bu-
llida amb trossos de pollastre, 
tot liquat per poder-m’ho 
veure pràcticament líquid. És 
una manera de poder menjar 
fàcil i ràpid els hidrats i prote-
ïnes. Durant les curses acabo 
menjant moltíssim, lògicament 
tenir la meva assistència exter-
na m’hi ajuda molt però també 
haig de dir que ho porto a 
sobre per anar menjant sovint 
i tenir “gasolina” durant totes 
les hores de competició. Des 
de que vaig trobar la solució, 
els meus temps de cursa han 
baixat moltíssim. Com a ener-
gia immediata utilitzo dàtils i 
orellanes i també tibo de plà-
tan deshidratat. I tema hidrata-
ció porto 2 bidons d’aigua que 
vaig bevent cada 15’ i cada 
45’-60’ em menjo una pastilla 
de sal, segons la humitat de 

(...) un campió es fa amb un 1% de talent i un 99% 
d’esforç Però la fortalesa mental i física és determi-
nat per aconseguir els objectius (...)

la cursa. No sóc gens partidà-
ria de gels i poc de barretes. 
Intento menjar sempre a partir 
de coses naturals.

Segueixes alguna dieta espe-
cial? Suplementació?

La situació actual fa les coses 
més complicades perquè no 
tenim una temporada clara, la 
suspensió dels grans objec-
tius ha fet variar moltes coses 
aquest any. Però intento cui-
dar-me i menjar bé. Quan estic 
dins de la temporada d’ultres 
em cuido molt, evitant gluten i 
menjant segons el volum d’en-
trenament. Però sempre he 
menjat de tot. De suplemen-
tació també en prenc segons 
el moment de la temporada, 
quan s’acosta una cursa hi 
afegim glutamina i creatina i 
en períodes d’entrenament el 
ferro, magnesi i vitamines.

Estas en un nou equip, Co-
lumbia Team, quins objectius 
tens? 

Si aquesta temporada he fi txat 
per Columbia Europa, molt 
contenta. Objectius clars no 
ens en posen, però si els agra-
da que participem en carreres 
mediàtiques, i si el nostre pa-
trocinador és un dels organitza-
dors doncs millor. Aquest any 
anava a córrer la lliga mundial 
d’Skyrace, però com tots sabeu 
ens hem quedat sense curses. I 
el 2021, si tot va bé, em tocarà 
córrer la UTMB, ja que Colum-
bia n’és el seu patrocinador 

principal, per tant ja sabem 
quin serà el gran objectiu.

Malgrat la pandèmia, tens 
un calendari a curt i llarg 
termini? 

Doncs a curt termini no, no hi 
ha pràcticament cap cursa i 
les què hi han actualment les 
acaben suspenent a última 
hora. Si que anem pensant en 
els objectius del 2021, però la 
incertesa actual és tan gran que 
encara no està res defi nit.

Amb quines marques/materi-
als vas equipada? 

Al ser de l’equip Columbia haig 
de córrer amb tot de la seva 
marca. Paravents, impermea-
bles, pantalons, samarretes i 
bambes són d’ells. I tinc una 
altre patrocinador, OTSO, on 
també hi vaig alternant les 
samarretes de córrer on la seva 
lleugeresa fa que hi corri molt 
a gust i també hi porto els mit-
jons. Tinc els pals de Gipron, 
de carbono, lleugers i molt 
bons. I el cinturó de Naked. Ja 
veieu, ben equipada!

Com a entrenadora, quina 
part de la feina és pura cièn-
cia i quina és motivar i tenir 
empatia amb el corredor?

Depenent de la distància a què 
fem referència això canvia una 
mica. En les ultres el compo-
nent motivador és més impor-
tant i també segons el perfi l de 
corredor que et trobis davant.
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L’entrenament com a ciència és 
bàsic, necessitem aportar tots 
els coneixements necessaris per 
planifi car una bona temporada, 
treballant les diverses capacitats 
físiques i plantejant una bona 
planifi cació de la temporada 
amb els diferents períodes 
d’entrenament. Però sempre dic 
que el component psicològic 
és determinant i considero que 
l’empatia amb el teu corredor és 
bàsica. És necessari que cregui 
en tu per poder fer les coses 
convençut i treure’n major rendi-
ment. Al principi, quan agafo un 
nou esportista, sempre intento 
saber com és, quin estil de vida 
té, què li agrada, què necessi-
ta...I totes aquelles coses que no 
només corresponen al seu estat 
de forma sinó a la seva vida en 
general. Acabo tenint un vincle 
especial amb ells que sempre va 
molt bé per fer les coses millor. 
Considero que un entrenador 
no és mai tot pura ciència, si no 
ets humil i proper amb els teus 
corredors poca cosa hi ha a fer.

Com treballes l’aspecte
psicològic? 

A nivell de corredora m’ins-
piro molt en frases, llibres que 
m’agraden i en aspectes que em 
donen força. Necessito sempre 
visualitzar coses que m’omplen 
per poder-les treure en situaci-
ons difícils on haig de tibar de 
coco. I amb els meus corredors 
intento trasllada’ls-hi tot el què 
em va bé a mi perquè els ajudi 
a tirar endavant, en els entre-
naments, en les curses i també 
en el dia a dia. En les curses de 
llarga distància el component 
psicològic és vital i per tant s’ha 
de treballar a consciència, tot i 
que és molt i molt difícil saber 
fer-ho.
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poden començar els nens a 
partir dels 5 anys, però més o 
menys a partir dels 8 anys ja 
venen sabent què és el què 
faran amb nosaltres. Intentem 
transmetre als nostres corredors 
molts dels valors que durant a 
terme durant la vida. Els nostres 
5 pilars són: respectar la natura-
lesa, companyarisme, aprendre 
els diferents aspectes del trail, 
auto-superació

T’hem vist en més d’una 
ocasió al Trail Run Camp 
Nepal, com va sorgir aquesta 
col·laboració? 

Si, fa 2 anys que participo en 
aquest Trainning Camp del 
Nepal. Crec que és una de les 
experiències més maques que 
he viscut mai, m’emociono cada 
cop que en parlo.
Fa 3 anys que entreno una noia 
catalana resident a Singapur 
(actualment s’ha traslladat 
a viure a Menorca). Ella és 
entrenadora com jo i fa 2 anys 
va decidir crear, agafant com 
a referent la corredora nepa-
lesa Mira Rai (corredora d’elit 
de l’equip Salomon), aquest 
Trainning Camp a Nepal. I em 
va agafar com a entrenadora. 
Portem a un grup de corre-
dors, bàsicament catalans i 
sud-americans, amb l’ajuda de 
joves corredors nepalesos, amb 
un potencial espectacular, que 
ens fan de guies per les munta-
nyes de l’Himalaia. Són 10 dies 
molt intensos on entrenem, fem 
xerrades específi ques de trail 
i coneixem el país.  Meditem 
amb els Lamas, aprenent la cui-
na nepalesa i moltíssimes coses 
més. Realment una experiència 
pel cos i per l’ànima.

Què et motiva a continuar 
corrent?

Continuo corrent perquè m’om-
ple de dalt a baix. Com he dit 
abans és la meva passió. Em su-
posa moltes hores i molt sacrifi ci 
però el resultat fi nal, sigui bo o 
no tant bo, sempre és satisfacto-
ri. Em fa créixer com a persona 
i això és difícil d’explicar amb 
paraules.

I a tu qui t’entrena? Et super-
visa algun nutricionista?

En un principi m’entrenava jo 
mateixa. Al ser entrenadora 
creia que no era necessari tenir 
ningú al meu costat, els meus 
coneixements d’entrenament 
són grans i em planifi cava la 
temporada sense cap mena 
de problema. Però a l’hora de 
complir els entrenaments m’era 
més complicat. Per tant vaig 
decidir contactar amb un entre-
nador. Actualment m’entrena el 
Dani Tristany i estic encantada. 
M’aporta el què necessito, bons 
entrenaments i la tranquil·litat 
de saber que estic fent les coses 
ben fetes. Al ser responsable i 
molt disciplinada compleixo els 
entrenaments casi a la perfec-
ció, i això em va molt bé.

Fins fa poc m’ha ajudat amb 
el tema nutrició la gran Anna 
Grifols. Però ara mateix és 
l’Elisa qui em porta tot el tema 
de l’alimentació. Ella a part de 
ser biòloga ara és nutricionista 
i confi o en la seva manera de 
treballar al 100%.

Quins projectes tens en ment?

Actualment tinc 2 projectes molt 
interessants i que em fan molta 

És molt diferent l’entrena-
ment d’elit de curses de llar-
ga distància del de l’atletisme 
clàssic?

Són 2 perfi ls d’entrenament 
diferents. Suposo que la base 
és la mateixa, però en la llarga 
distància crec que hi entra pot-
ser una mica més el component 
mental. I el tipus d’entrena-
ment és més extens. L’atletisme 
clàssic potser és una mica més 
metòdic i concret, el de llarga 
distància tiba més de multies-
port i entrenament creuat.

Creus que es pot repetir un 
cas similar al de Pau Capell a 
qui has entrenat durant set 
anys, passant del “res” al top 
mundial, per dir-ho en les 
teves pròpies paraules?

Totes les situacions són dife-
rents. Amb el Pau vam viure un 
idil·li” de principi a fi , un creixe-
ment conjunt de corredor-en-
trenadora. Ha sigut simplement 
espectacular, tant per ell com 
per mi. Una història preciosa 
on s’han treballat infi nitats 
de coses i on hi ha hagut un 
creixement personal immens. 
Realment la situació és difícil 
de repetir. Però actualment tinc 
amb mi grans corredors joves 
que poden fer grans coses i un 
projecte preciós que també pot 
arribar a bon port.

Parlem de l’ Escola de Trail, 
quina seria la millor edat per 
a començar? Què els aporta a 
la canalla?

L’Escola de Trail és un projecte 
molt maco que vam comen-
çar ara fa 5 anys amb l’Elisa, 
la meva parella. Actualment 
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il·lusió, en la vessant d’entre-
nadora. Però, de moment, els 
guardaré per mi…;-)

Quina relació tens amb la 
prestigiosa revista TrailRun? 

El Depa (José Antonio de 
Pablo), que n’és el director, fa 
cosa d’un any em va trucar per 
si els hi podia fer, per a la re-
vista, la planifi cació d’una tem-
porada per algú que volgués 
preparar la UTMB. Aquella 
primera aportació els agradar 
molt i em van proposar de 
portar tota la secció d’entrena-
ment i donar-li contingut. Així 
doncs, faig articles per aquesta 
secció de temes com el treball 
complementari, l’entrenament 
creuat,  el treball anaeròbic, 
també vaig parlar molt sobre el 
treball en el confi nament i del 
treball post confi nament.
Amb el Depa ens coneixem de 
fa molts anys, de les curses, hi 
ha molt bona relació i molt de 
feeling. 

De qui sentirem a parlar els 
pròxims anys?

Doncs sincerament no ho sé. 
Estan pujant joves amb molt 
potencial i amb moltíssima 
il·lusió que segurament faran 
molta feina. La Sheila Avilés 
seguirà sent un gran referent 
els pròxims anys. Espero que 
algun dels meus corredors 
també puguin estar al capda-
vant en el món del trail.

Com infl ueix l’àmbit familiar 
en l’èxit esportiu? I en el teu 
cas concret?

La família crec que és un as-
pecte a tenir molt en compte. 
Si et fan costat en l’entrena-
ment i en les curses sempre 
suma i és molt positiu perquè 
les coses surtin bé. Si la teva 

parella t’ajuda en obtenir els 
teus objectius les coses són 
més fàcil, si no li interessa gens 
el què fas evidentment la situ-
ació es complica. I si tens fi lls 
lògicament tot és més difícil 
de fer. Cada família és un món, 
però la família pot aportar 
molt, ja sigui positivament o 
negativament. En el meu cas 
tinc la sort que la meva parella 
li encanta el què faig, sempre 
ha estat al meu costat i, com 
sempre dic, el resultat de les 
curses és el 50% per cada 
una. Ella m’aporta seguretat, 
constància, fortalesa i creu molt 
amb mi, això és bàsic per tirar 
endavant i lluitar pels meus 
somnis.

Què recomanaries a qui es 
vol iniciar en la llarga dis-
tància, a part de buscar un 
entrenador?

Jejejeje, la fi gura de l’entrena-
dor, al igual que la del nutri-
cionista i el fi sioterapeuta i/o 
massatgista, és molt important. 
Però és bàsic que sàpiguen on 
es posen, que es facin una pro-
va d’esforç abans de començar, 
que es cuidin, que facin les 
coses ben fetes i que estiguin 
convençuts del què volen dur a 
terme. Les curses de llarga dis-
tància requereixen molt esforç 
i sacrifi ci, no estan a l’abast de 
tothom. A part d’això que gau-
deixin, és importantíssim que 

sàpiguen gaudir dels entrena-
ments i de les curses, que facin 
les coses des de dins del cor.

Per acabar: 

Una muntanya?
Montserrat
Una cursa?
Camí de Cavalls, de Menorca.
Una pel·lícula?
La vida és bella
Un grup de música / cançó?
Run de la Leona Lewis
Un llibre?
Els Ponts de Madison County
Un costum o superstició? 
Abans d’una cursa faig que 
la meva parella i les meves 2 
bessonetes triïn una foto cadas-
cuna on hi surten elles amb una 
frase escrita (fa uns anys l’Elisa 
em va plastifi car a mida petita 
moltíssimes fotos de les nenes 
i de nosaltres i m’hi va escriure 
a dins una frase motivadora 
d’aquestes que tan m’agraden), 
així me les emporto durant la 
cursa i així les miro durant les 
hores de competició. També 
em poso 2 gomes de cabell 
petites lligades a una polsera 
que porto, que la Beth i l’Arlet 
em donen per cada cursa.

Gràcies Laia i molta sort en 
aquests projectes que tens 
entre mans!
Castellnou de Bages, agost de 
2020.

 Camí de Cavalls amb l’Elisa  / Fotografi a de Marta Bacardit.
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D
eixeu-me que comenci 
aquest article amb una 
experiència personal. Era 
cap a fi nals de la dècada 

dels 70 quan el meu germà i jo 
ens tancàvem alguns vespres 
a la cuina de casa. Damunt 
la taula hi teníem un enorme 
transistor, d’aquells que, de nit, 
augmentaven la seva capacitat 
de freqüència i permetien sinto-
nitzar emissores radiofòniques 
llunyanes. 

Aquelles estranyes jornades 
nocturnes davant del radiocas-
set coincidien amb els dies que 
un equip català d’hoquei patins 
disputava un partit europeu 
davant d’un conjunt portuguès. 
A Portugal, l’hoquei és un dels 
esports rei des de fa dècades, 
motiu pel qual li dedicaven ja 

en aquells temps retransmissi-
ons radiofòniques quan hi havia 
enfrontaments rellevants. Per al 
meu germà i jo, era una de les 
poques oportunitats de seguir 
en directe, encara que només 
fos mitjançant la veu i en un 
idioma (el portuguès) que no 
dominàvem (però intuíem), l’es-
devenir d’aquells conjunts de 
casa nostra que ja regnaven a 
Europa en un esport que pràcti-
cament desconeixíem, però 
que ens començava a captivar. 

Ens atreia, i molt, tot i que 
gairebé mai no en feien partits 
per televisió,  que tot just en 
aquells temps hi començava a 
introduir el color. I malgrat en 
el nostre entorn geogràfi c no 
existia. Les nostres escasses 
referències pràcticament van 
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ser unes poques cròniques amb 
fotografi es en diaris esportius 
en blanc i negre. Però suposo 
que van ser aquelles imatges 
de jugadors sobre patins, amb 
aquells equipaments per a 
nosaltres estranys, però alhora 
espectaculars (sticks, genolle-
res, espinilleres, els jugadors; 
guardes, guants i màscares, els 
porters) les que van captar la 
nostra atenció. Això i, encara 
més, el fet que fos un dels únics 
esports rellevants on equips 
catalans començaven a excel·lir 
i regnar a nivell europeu. En 
aquell moment, ja el Voltre-
gà, el Reus i el Barça havien 
obtingut màximes corones 
continentals. 

Un parell o tres d’anys després 
d’aquells episodis de retrans-

David Bricollé

dinamisme en estat purdinamisme en estat pur
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Però les xifres demostren el seu 
creixement com posava de ma-
nifest, per exemple, un repor-
tatge publicat al diari L’Esportiu 
de Catalunya (8 d’agost del 
2019), que em permeto referir 
parcialment. En aquell article, el 
periodista Joan Martí detallava 
que l’hoquei sobre patins català 
va tenir en el curs 2009/2010 
un total de 815 equips inscrits 
en els sortejos dels calendaris 
de les diferents categories. Deu 
anys després, el nombre de 
conjunts no havia parat d’aug-
mentar, fins a arribar fa dues 
temporades als 1.237 equips, 
63 més que el curs anterior i 78 
més que feia dos anys. Aques-
ta xifra, per tant, suposava un 
increment de més del 51% en 
la darrera dècada. “Tot un èxit 
dels 123 clubs de la disciplina 
censats en el curs 2018/2019, i 
de la mateixa federació a pesar 

missions seguides des de la 
cuina de casa (concretament, 
el 1982), el meu germà i jo 
ens convertíem en els porters 
dels dos primers equips que 
formaren un dels clubs d’ho-
quei naixents al Bages: el Club 
Hoquei Castellet.

Han passat pràcticament 
quatre dècades des d’aquelles 
experiències iniciàtiques en un 
hoquei que a Catalunya ja tenia 
un profund arrelament. I, tot i 
que amb alts i baixos i des de 
perspectives molt diferents (ju-
gador, entrenador, afeccionat, 
delegat, pare de jugador/a), ja 
mai més me n’he desenganxat.

Deixem per a una mica més 
endavant els motius pels quals, 
penso, aquest esport s’ha con-
vertit per a mi en una addicció 
(sana, justa i mesurada). Ja ho 
reprendré, però faig un punt i 
apart.

En aquests quaranta anys, 
l’hoquei patins a Catalunya 
ha experimentat una enorme 
evolució, sobretot en aspectes 
tècnics, físics, tàctics i regla-
mentaris. Ara que per Internet 
és possible veure vídeos de tot 
i d’èpoques llunyanes, només 
cal recuperar un partit dels anys 
vuitanta i noranta per adonar-se 
que aquest esport ha multipli-

cat per molt la seva velocitat, 
i que ha afinat, també per 
molt, les habilitats dels que el 
practiquen. Una suma que es 
tradueix en una major plastici-
tat. En més atractiu i vistositat, 
en definitiva. 

Segurament, el gran dèficit 
segueix sent el de la visibilitat 
(concepte diferent al de la 
vistositat), mortificada per unes 
instal·lacions (pavellons) massa 
anacròniques, unes retransmis-
sions poc estudiades i massa 
austeres per projectar-ne tot el 
dinamisme, i uns sistemes de 
competició (parlem dels mà-
xims nivells) que perjudiquen 
més que no pas ajuden a fer-lo 
créixer de cara enfora. En això, 
hi ha esports (per exemple, el 
futbol sala) que no només l’han 
atrapat, sinó que s’han posat 
clarament per davant.  

C.H.Castellet Imatge de l’equip juvenil  de la tempoprada 1982/83, el primer equip de l’entitat
(Arxiu C.H. Castellet)
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En aquests moments, l’hoquei patins és, 
segurament, l’esport no minoritari (mal-
grat la seva difusió sigui encara limitada) 
que més està fent realitat l’equilibri entre 
jugadors i jugadores sobre la pista. 

d’un entorn multiesportiu com-
plicat”, subratllava el periodista 
de L’Esportiu, que apuntava 
alguns aspectes d’aquest crei-
xement: “l’ebullició del femení, 
la consolidació del masculí, 
l’auge dels veterans i la creació 
de noves categories són alguns 
dels factors que expliquen l’èxit 
en un esport de repercussió 
mediàtica limitada”. I, com a 
dades, hi afegia que en aquell 
moment, ara fa un any, la Fe-
deració Catalana de Patinatge 
tenia presència en 40 de les 42 
comarques, aplegava 431 clubs 
i disposava de 25.466 llicències 
repartides entre les seves onze 
disciplines. D’aquestes, 12.131 
eren de la modalitat d’hoquei 
sobre patins. Deu anys enrere 
n’eren 9.015, fet que represen-
tava un creixement substancial 
del 34%. Parlem, per tant, de 
més de 12.000 practicants de 
l’hoquei patins ara mateix a 
Catalunya. Déu n’hi do.

Alguns dels factors que expli-
quen aquest creixement són, en 
part, els que també explicarien 
la meva passió per aquest es-
port, aquell fil que havia deixat 
parcialment de banda uns 
paràgrafs més amunt. I alhora 
són arguments que esgrimiria 
si hagués de convèncer una 
mare/pare perquè introduís la 
seva filla o fill en aquest esport, 
si el té a l’abast. Un dels més 
rellevants, des del meu punt 

de vista, és l’esclat de l’hoquei 
femení. Tot indica, a més, que 
el fenòmen hauria de continuar 
o fins i tot adquirir més mag-
nitud. I aquest és un aspecte 
que té un ‘plus’. En aquests 
moments, l’hoquei patins és, 
segurament, l’esport no mino-

ritari (malgrat la seva difusió 
sigui encara limitada) que més 
està fent realitat l’equilibri entre 
jugadors i jugadores sobre la 
pista. Tot i que el nombre de 
llicències està encara despro-
porcionat, els equips mixtes 
són una realitat fins a pràctica-

Combinat amistós entre Catalunya i Xile, disputat a Mataró (TWITTER F.C.P)
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ment l’avantsala de la categoria 
sènior. I en molts equips i cate-
gories, les noies són autèntics 
motors.
Un altre factor que enganxa de 
l’hoquei patins és que, per les 
seves característiques, ofereix 
partits de nivell excel·lent, 
de gran vistositat, des de les 
competicions més petites per 
edats, i des de les categori-
es més baixes de les lligues 
sènior. Unes característiques 
(domini del patí, domini de 
l’stick, capacitat tàctica) que fan 
que el físic no sigui un factor 
tan transcendental, i que facilita 

així una pràctica més longeva 
d’aquest esport. 
Però, si hagués de convèn-
cer algú perquè apostés per 
l’hoquei patins com a activitat 
per als seus fills, o li hagués 
d’argumentar el perquè a mi 
m’ha enganxat, li diria, senzilla-
ment, que s’apropés a qual-
sevol pavelló on es practiqui. 
Descobrirà un esport ple de 
dinamisme, d’enorme plasti-
citat i de formació física d’allò 
més completa.

Per acabar. En l’àmbit territorial 
de difusió d’aquesta revista, el 

Lleida Llista Blava en proclamer-se campions de la Copa CERS. Font: Diari Segre

Bages, certament encara avui 
no és del tot fàcil introduir-se 
en l’hoquei patins. Malgrat 
hi tenim tres clubs (Castellet, 
Manresa i Navarcles), la major 
part dels quals, amb els seus 
alts i baixos, sumen més de 
tres dècades de trajectòria i 
dels que han sortit jugadors 
de primer nivell. Però és veritat 
que és una comarca on ha cos-
tat i està costant la seva plena 
consolidació, sobretot per 
l’efecte expansió cap a altres 
zones de l’entorn on aquest 
esport acumula més tradició, 
més clubs i, en definitiva, més 
potència. Però cal dir que, 
des que hi va néixer, l’hoquei 
patins s’hi ha mantingut sense 
interrupcions. I que els tres 
clubs treballen incansablement 
perquè arreli amb totes les for-
ces i perquè, mitjançant el patí 
i l’stick, creixin noves fornades 
de jugadores i jugadors que no 
només practiquin una activitat 
física, sinó que, sobretot, es 
formin en els valors de l’esforç 
col·lectiu que aporta un esport 
d’equip que dona identitat al 
nostre país.

David Bricollé
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El Club Hoquei Castellet, va 
ser fundat l’any 1982. És uns 
dels clubs amb més història 
de la comarca del Bages, amb 
gairabé 40 anys de vida, i ha 
esdevingut un referent en el 
teixit esportiu català transme-
tent els valors que impliquen 
formar part d’un club i el joc en 
equip. 

El Club Hoquei Castellet, ha 
generat talent sufi cient per 
deixar una bona empremta en 
l’hoquei a nivell estatal, amb 
jugadors com Maiol i Marçal 
Giralt, els quals van assolir el 
somni d’estar diverses tempo-
rades a l’OK Lliga. El planter 
femení també ha donat juga-
dores de primer nivell, entre 
les quals hi ha l’Alba Ambròs, 
la Paula García, l’Aida Mas i la 
Sara Céspedes (portera), que 
actualment estan en equips de 
l’Ok Lliga. 

El Club Hoquei Castellet, a dia 
d’avui, està vivint una època 
dolça i gaudeix d’un equip a 
la categoria de 1ª Catalana, 
que és un referent per als més 

petits, a més de fer gaudir al 
públic assistent setmana rere 
setmana, de partits d’hoquei 
de nivell i intensitat  vibrants. 

Aquest any, tot i la pandèmia 
que ens afecta, és un any molt 
il·lusionant per a nosaltres, 
ja que s’ha afegit gent nova 
a la junta, i s’ha aconseguit 
passar de 4 equips la tempo-
rada 19/20 a 7 equips per a 
la propera temporada 20/21. 
Amb aquests canvis, s’ha inte-
grat la fi gura del coordinador 
esportiu, amb l’objectiu de 
professionalitzar i metoditzar 
els entrenaments, per intentar 
incrementar el nivell compe-
titiu, vetllant sempre pel ben-
estar emocional dels jugadors 
i fomentant l’aprenentatge 
dels valors bàsics i necessaris 
per poder practicar un esport 
d’equip, vitals per a la cohesió 
del grup i l’assoliment d’ob-
jectius.

La temporada 20-21 compta-
rem amb els següents equips: 
Escola, Prebenjamí A, Preben-
jamí B, Benjamí A, Benjamí 

B, FEM-15, Sènior FEM i 1ª 
Catalana.

Un dels nostres objectius princi-
pals és augmentar el sentiment 
de club, aprofi tant que tenim un 
equip a 1ª Catalana i potenciar 
clarament l’escola, per tenir 
un bon planter de jugadors i 
assegurar el futur de l’hoquei a 
Sant Vicenç de Castellet i també 
al Bages, ja que molts jugadors 
acaben passant d’un club a 
l’altre entre els tres que, tenim 
la sort, existeixen a la nostra 
comarca.

Així doncs, us animem a gaudir 
d’aquest esport tant intens que, 
si teniu la sort de poder-lo prac-
ticar, no oblidareu mai l’experi-
ència. Patinem plegats?
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PISTA:

Zona Esportiva
c/ Alfons XIII, s/n
08295  Sant Vicenç de Castellet

CONTACTE:

660 490 010
castellethoquei@gmail.com
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El Club Hoquei Navarcles va 
nèixer l’any 1982 i al llarg dels 
seus 38 anys d’història ha vist 
crèixer la seva base i els seus 
equips. Actualment compta 
amb 50 jugadors i jugadores.

El nostre Club Hoquei Navar-
cles, cap als anys noranta, va 
viure una època dolça ja que 
vam estar una temporada a 1a 
Divisió Catalana, tant l’equip 
masculí ( amb Carles Carné, 
Marc Miralles, Jaume Font 
(Pirulo), Genís Brunet, Albert 
(Torete) i Albert Canovas); com 
el femení (amb Olga Guerrero, 

Ainoa Juneny, Susana, Arantxa 
i Lorena Lopez, Sara i Cristina 
Gangonells i Ivete Soler). Fou 
el mateix any en que equips de 
categories base van participar 
al campionat de Catalunya i a 
la Copa de la Federació.

Alguns dels jugadors més 
destacats del nostre club: 
Daniel Viso, Carles Carné, Juli 
García, Kevin Fernández, Sasha 
Viladés, Ivet Sole, Oscar Parga, 
Laia Arch.

Des del 2017 comptem amb 
Gaby Cairo en l’equip tècnic i 

aquesta temporada ocuparà el 
lloc de coordinador esportiu. 
Pels qui no el conegueu, fou un 
dels millors jugadors d’hoquei 
del món. Va jugar amb el CE 
Noia, el Reus Deportiu i el 
Futbol Club Barcelona, on va 
aconseguir 5 Copes d’Europa, 
5 Supercopes d’Europa, 8 Lli-
gues i 4 Copes del Rei entre al-
tres títols, després de defensar 
la samarreta blaugrana durant 
un total d’onze temporades.
Amb la selecció nacional de 
l’Argentina va ser Campió 
Olímpic el 1992 i dues vegades 
campió del món. 

Actualment el CH Navarcles 
compta amb 7 equips: Escoleta 
(mixt), Prebenjamí (mixt)
Benjamí (mixt), Aleví (mixt), 
Infantil (mixt). La nostra vo-
luntat és consolidar-los i crear 
una bona base de jugadors i 
jugadores. 

També volem fer créixer la 
nostra Escoleta, que obrim als 
nens i nenes més petits del 
poble i comarca, tot fomentant 
aquest esport que tants bons 
moments ens fa viure.

PISTA:

Pavelló Municipal
c/ Carrer Folch i Torres, 1
08270 Navarcles

CONTACTE:

679 808 393 / 639 275 833
www.hoqueinavarcles.com
clubhoqueinavarcles@gmail.com

C L U B S  e s p o r t i u s
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El Club Patí Manresa va néixer 
el desembre de 2004 a la 
modesta pista del barri de la 
Font dels Capellans, amb l’ob-
jectiu de reintroduir l’hoquei 
patins a Manresa després de 
l’enyorada etapa a les piscines. 
Ofi cialment es va constituir 
l’abril del 2005 i, després d’una 
crida a la premsa local, vam 
fer la primera temporada el 
2005-2006 amb un únic equip 
benjamí. Actualment, després 
de 15 anys, som al pavelló del 
Pujolet i estem presents a totes 
les categories de la competició 
federativa.

El projecte del Club Patí 
Manresa (CPM) es basa en la 
formació, la competició i els 
valors. 
Al CPM la formació comença 
a l’escoleta, amb infants de 3 
a 7 anys, per iniciar-se en el 
patinatge i el control del patí, 
aspecte fonamental per poder 
competir. A l’escoleta els nens 
s’ho passen bé aprenent a 
patinar tot jugant, per entrar 
a formar part dels equips amb 
una bona base. L’escoleta és 
essencial per nodrir els equips 
que competeixen en les dife-
rents categories. 

La formació ens dona pas a la 
competició, al treball, l’esforç, 
la superació. El nostre lema és 
ENTRENA FORT, JUGA MÉS 
FORT.

El CPM compta per a la tem-
porada vinent amb un total de 
90 esportistes distribuïts en 12 
equips: 9 que competiran en 
totes les categories mixtes (des 
de minis fi ns a júnior), un sènior 
masculí i dos equips femenins, 
el sènior i el FEM 15.

I perquè un club és fet, també, 
de valors, treballem l’esportivi-
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tat, el respecte, la cooperació i 
la perseverança. Comptem amb 
una important massa social que 
fa funcionar tot l’engranatge 
i gràcies a la implicació de 
les famílies podem fer realitat 
activitats com el Lacetans 3x3, 
torneig que organitzem anual-
ment, en col·laboració amb la 
Marató de TV3, per tal d’ajuntar  
la diversió del format reduït de 
joc i la cara més solidària del 
món de l’hoquei.

En el camp de l’excel·lència 
esportiva, el CPM ha traspassat 
les fronteres locals amb fi gures 
com en David Navarro i la Que-
ralt del Àguila, que han arribat 
a l’hoquei d’elit. En David Na-

varro es va proclamar campió 
d’Espanya júnior amb el CP 
Manlleu l’any 2017 i campió de 
Catalunya el 2018 i ha jugat a 
l’OK Lliga Plata amb el mateix 
equip la temporada passada. 
La Queralt del Àguila debutarà 
la pròxima temporada a l’OK 
Lliga amb l’Igualada Femení 
Hoquei Club Patins.

Per a la propera temporada 
esperem consolidar els equips 
sènior, augmentar els jugadors 
i jugadores de base i millorar la 
nostra competitivitat. 

Tot el que som és gràcies a 
l’esforç de cadascuna de les 
persones que, des de l’inici, 

han passat pel Club; l’emprem-
ta de totes hi és present i tot 
el que siguem dependrà de la 
força del col·lectiu.

PISTA:

Pavelló del Pujolet
c/ Sant Fruitós, 34 
08242 Manresa.

CONTACTE:

619 26 52 84
www.clubpatimanresahockey.wordpress.com
clubpatimanresahoquei@gmail.com

C L U B S  e s p o r t i u s
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Escaneja aquest codi qr 
per subscriure’t i  veure 
els avantatges dels subs-
criptors  al web

SUBS
CRIU

TE

PER
25€
L’ANY
WWW.ARAESPORT.CAT
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La subscripció és per un any i 
durant la seva vigència gaudiràs
de diferents tipus d’avantatges 
(descomptes, entrades 2x1, vals regal. etc.)

subsriu-te
o bé regala
la subscripció!

REGAL DE BENVINGUDA:

SUBS
CRIU

TE

Banda elàstica pensada per a proporcionar la màxima 
comoditat i funcionalitat tant a l’aire lliure com a 
l’interior. Amb una amplia verietat d’opcions per a 
poder-la utilitzar, tant als cabells com al coll i al cap.

entra a: www araesport.cat /  revista / subscripció
i omple el formulari.

Amb el CARNET DE SUBSCRUPTOR gaudiràs 
d’avantatges a:

WWW.ARAESPORT.CAT
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ARAESPORT no es fa responsable 
dels canvis en les programacions 
que es publiquen.Agenda

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE

SANSI DE BELLATERRA
Cursa Popular de 
la diada de Catalunya
5km / 10km. Asfalt
Més info: https://www.lasansi.
com/ca/sansi-bellaterra
Bellaterra

DISSBTE 12 DE SETEMBRE

2a UP XIC KIDS
Hora: A les 9h.
4,5Km. +500m
A partir d’aquest any, formarà 
part del circuit català d’escoles 
de trail de la @feec_cat
3a CRONOESCALADA 
UP XIC
Hora: A les 17h.
4,5Km
Sant Hipòlit de Boltregà

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE 

UP XIC TRAIL
Hora: A les 9h.
21Km. 
Sant Hipòlit de Boltregà

CURSES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
NO SUSPESOS NI ANULATS A 28 D’AGOST. 
ESTIGUEU ATENTS A POSSIBLES COMUNICATS 
DELS ORGANITZADORS.

DIMARTS 15 DE SETEMBRE

L’ENRUCADA DE TIANA
REINVENTADA
Cursa 13,5km +567m.
Caminada 10km                                                                    
L’Enrucada Reinventada és la 
forma de seguir fent la cursa/
caminada però d’una manera 
segura, sense la concentració 
de gent, amb els mateixos 
serveis de sempre: samarreta, 
bossa corredor, sorteig material, 
entrapa + beguda, entrada al 
gimnàs duet sport per gaudir 
de les seves instal·lacions ( 
piscina, dutxes, etc…) 
Com participar:
Inscriu-te com sempre al web 
de la cursa, la pots fer sol o 
amb família, companys d’esport 
habituals, amics propers, (grups 
de menys de 10 persones o 
restriccions segons la fase en la 
que ens trobem) escull un dia 
entre el 15 de setembre i el 15 
d’octubre.
Passa a buscar la teva samarre-
ta, dorsal i bossa de regal.
Baixa’t el track al teu mòbil o 
dispositiu GPS, des de l’enllaç 
que trobareu a l’apartat “reco-
rregut” del web i gaudeix del 

recorregut. 
Fes una foto i penja-la al 
facebook de L’Enrucada, per 
recordar el moment.
En acabar penja la ruta a Strava 
perquè quedi constància i po-
der fer el rànquing dels millors 
temps.
Els mateixos serveis que t’oferia 
la cursa però, d’una manera 
segura per tots i totes, sen-
se aglomeracions de gent, 
L’Enrucada/Reinventa t’espera, 
que la Pandèmia no ens aturi!
Tiana

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

IGUALADA 
URBAN RUNNING 
NIGHT SHOW
5Km /10Km
Cursa urbana nocturna de 
10km pels carrers del centre 
comercial d’Igualada.
Night Shopping fi ns les 24h. 
Més info. http://events.ocis-
port.net/ca/igualada-urban-
running-night-show--166/
Igualada
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Agenda

DISSABTE 19 DE SETEMBRE

9A CAMINADA 
NOCTURNA DE 
CALLÚS
Hora: A les 20.30h. 
12km.
Obligatori portar llum.
Botifarrada a l’arribada.
Samarreta commemorativa.
Els nens fi ns a 10 anys no 
paguen.
Callús

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE

32 MARXA DE 
RESISTÈNCIA EN 
BTT SELÈNIKA
A les 7.30h sortida esglaonada 
per calaixos.
Itinerari únic de 74 Km, 62Km 
per pista o camins, 7Km per 
senders i 4Km per asfalt. 
Més info: https://selenika.com
Navarcles

DISSABTE 26 DE SETEMBRE

ULTRA MONTSENY
Campionat d’Espanya 
d’ultres.
-74 Km +4.374m

Hora: 6h
Sortida i arribada: Viladrau
-44 Km +2.780m
Hora: 10h
Sortida: Sant Pere de Vilamajor 
Arribada: Viladrau
-22 Km +1.747m
Hora: 10h
Sortida: Poble del montseny 
Arribada: Viladrau
Més info: https://www.ultra-
montseny.com
Viladrau

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE

LA PORTALS Volta a 
Montserrat en BTT
-La portals solidària
12 km
Hora: 10h.
Sortida i Arribada: Passeig 
Mansuet. Recorregut pels 
termes municipals de Collbató 
i El Bruc.
-La portals clàssic
60 km +1.500m
Hora: 8.30h.
Sortida i Arribada: Collbató
-La portals half
38km + 850m
Hora: 8.30h.
Sortida i Arribada: Collbató
Collbató

DISSABTE 24 D’OCTUBRE

4a CURSA DE 
LA CERVESA
10 km +100m 
Hora: 10h.
Circuit circular, apte per a tots 
els afi cionats a córrer.
La Cursa de la Cervesa és un 
cros ideal per a tot tipus de 
runners. 
Sortida i arribada: seu de 
Cervesa del Montseny a Sant 
Miquel de Balenyà.
Cursa oberta a tothom amb la 
idea de promoure l’esport i el 
consum moderat de cervesa 
artesana.
Sant miquel de Balenyà

DISSABTE 24 I DIUMENGE 25 
D’OCTUBRE

VII VERTICAL 
SOBREPUNY I 
VII SOBREPUNY TRAIL

La Vertical: (dissabte)
- 4km amb 800m de desnivell.
Sortida a les 17h.
Es puja fi ns al cim del Sobre-
puny, un dels miradors més 
espectaculars de la comarca 
del Berguedà. 
Forma part del Campionat de 
Catalunya de Curses Verticals. 
La Vertical Infantil:
- 2,2 Km. Sortida a les 16.30h. 
es puja fi ns l’Era de Monrell, 
371m de desnivell.
Trail (diumenge)
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Si ets un apassionat de córrer 
per paratges únics i extraordi-
naris, participa en alguna de les 
dues trails, els paisatges que 
veuràs no et deixaran indife-
rent. 
Modalitats:
-12km. Sortida a les 9h, 
-24km. Sortida a les 8h. 
-caminada.Sortida a les 9h. 
Sortida de totes les modalitats 
a la Nou de Berguedà.
Enguany el Sobrepuny Trail de 
24km forma part de la I Copa 
Trail Running Berguedà
Més info.: https://www.sobre-
punytrail.cat/recorreguts
La Nou de Berguedà.

DIUMENGE 25 D’OCTUBRE

MAORI OBSTACLE RACE
Origin: 7Km+25 obstacles
Kids: 1,5Km (4 i 10 anys)
Lloc: Recinte de CAN ZAM
Santa Coloma de Gramenet

CURSES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
NO SUSPESOS NI ANULATS A 28 D’AGOST. 
ESTIGUEU ATENTS A POSSIBLES COMUNICATS 
DELS ORGANITZADORS.

TRB SWIM Caldetes 
4.000m / 1.500m
Travessia vorejant la costa de 
Caldetes, en un recorregut per 
la Platja dels Tres Micos on els 
nedadors poden gaudir de 
la tranquil·litat i el clima del 
Maresme.
Sortida i arribada:Platja dels 
Tres Micos.
Caldes d’Estrac

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE

CORRIOLS 
DE GUARDIOLA 
Sortida i arribada: Pavelló.
-20Km
Hora: 8.30h
-10Km
Hora: 9.30h  
-5Km
Hora: 9.30h
-Corriolets: 
Xics 400m Hora: 12h 
Mitjans 800m Hora: 12.10h

Grans 2km Hora: 12.20h.
Més info: http://www.corriolsde-
guardiola.cat
Sant Salvador de Guardiola
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Avui parlarem de les ten-
dinopaties, és a dir, dolor 
i pèrdua de funcionalitat 
en el tendó. Els estudis 
més recents sobre com 
recuperar aquesta funció i 
alleugerir el dolor són una 
mica “trencadors” amb la 
línia de tractament seguida 
en el passat. Fins fa poc, 
l’enfoc era disminuir el dolor, 
emprant tècniques passives i 

de repòs del teixit lesionat. 
D’aquesta manera potser sí 
que aconseguíem rebaixar 
el dolor però no arribà-
vem a crear una estructura 
resistent a les càrregues 
que es pogués trobar. Amb 
això vull dir que massat-
ges, estiraments, ganxos, 
ones de xoc, medicació 
antiinfl amatòria...es queden 
curts a l’hora de resoldre el 

problema, i en segons quin 
moment s’apliquin, inclús el 
poden empitjorar.

Els tendons són una es-
tructura forta i elàstica que 
uneix el múscul amb l’os. 
Perquè un tendó es consi-
deri sa aquest ha de tenir 
una organització interna ben 
alineada, de tal manera que 
la força es transmeti ràpida-

Guillem Puig

lesions tendinoses
la força com a aliada

s a l u t
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ment i hi hagi un retorn rà-
pid i elàstic d’aquesta. Quan 
sobrepassem la seva capa-
citat de càrrega, exercim 
moviments repetitius amb 
compressió o patim algun 
cop violent sobre el tendó, 
podem arribar a generar una 
tendinopatia.  

Per exemple, si augmenteu 
de cop el volum de quilò-
metres setmanals; baixeu 
del Puigmal a tota pastilla 
quan fa temps que no ho 
fèieu; durant el confi nament 
vau fer exercicis de salt sen-
se estar-hi acostumats o bé 
passeu per una època d’es-
très i no descanseu sufi ci-
entment, estarem guanyant 
punts per acabar generant 
una tendinopatia. Aquell 
tendó acostumat a certa 
càrrega es veurà sobrepas-
sat, no haurem respectat la 
seva capacitat d’adaptació 
i acabarà entrant en la fase 
de tendó reactiu, és a dir 
notarem un dolor que pot 
arribar a limitar-nos el movi-
ment habitual, amb possible 
engruiximent i crepitació en 
palpar-lo. Arribats a questa 
fase, encara som a temps 
de revertir la situació. Com? 
Doncs disminuint la càrrega.  
Si no ho fem, podem arribar 
a crear un tendó degenerat, 
amb una estructura alterada 
i poc funcional.  Hem de te-
nir en compte que el tendó 
degenerat, amb estructura 

disfuncional, no provoca 
dolor. El dolor sol venir 
més de les capes externes 
del tendó, que són les que 
reben innervació sensitiva i 
les primeres en reaccionar 
retenint aigua i  modifi cant 
en part les seves cèl·lules en 
nombre i quantitat. També 
són les més modifi cables 
amb la rehabilitació.

Per tant, primer de tot hem 
de disminuir la càrrega 
aplicada al tendó, eliminant 
les activitats que més el sol-
licitin, que són les d’emma-
gatzematge i alliberament 
d’energia, i fent-ne d’altres 
com ara bicicleta o natació. 
Aquí les tècniques passives 
indirectes sobre el tendó hi 
poden tenir cabuda. Però 
tan aviat com sigui possible, 
quan ja no notem crepitació 
i infl amació,  hem de trans-
metre a aquest tendó, un 
element essencial, la força. 

Estudis amb forta evidència 
científi ca destaquen que el 
fet de generar tensió sobre 
les fi bres del tendó, en for-
ma de contracció muscular, 
estimula la fabricació de no-
ves fi bres de col·làgen (que 
és la proteïna més impor-
tant de la seva estructura), 
i a la normalització de l’or-
ganització interna de la part 
del tendó reactiu i lesionat. 
A més, treballant amb força, 
ja estem millorant la seva 

Imatge Guillem Monsech
Fotografi a: Joan Locubiche

la força com a aliada

s a l u t
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capacitat de tolerar càrre-
gues i d’adaptar-se a l’estrés 
mecànic. Fins al moment 
actual, el millor analgèsic 
que es coneix pel dolor 
tendinós és la contracció 
muscular isomètrica (és a dir 
sense moviment). Per tant, 
el primer pas a seguir és fer 
contraccions isomètriques 
d’uns 20-60”. Aquesta con-
tracció hauria de ser el més 
semblant possible al mo-
viment que ha provocat la 
tendinopatia. Quan siguem 
capaços de fer vàries repe-
ticions de 60” amb un dolor 
no més que moderat el dia 
següent a la realització dels 
exercicis, podem passar a 

treballar la força amb movi-
ment, després la força dins 
d’un moviment semblant 
al de l’activitat que practi-
quem, primer lent i després 
més ràpid, treballant la 
força-velocitat. Fins aca-
bar treballant el moviment 
ràpid d’emmagatzematge i 
alliberament d’energia, els 
pliomètrics. Evidentment 
que no tothom haurà d’arri-
bar a superar totes les fases, 
tot depèn de cada persona 
i el seu context personal. 
Però fem l’activitat que fem, 
tinguem l’edat que tinguem, 
hem d’acostumar al tendó a 
tolerar forces externes. De 
tal manera que desenvolu-

pem una estructura forta i 
resistent a les noves situaci-
ons en què es pugui trobar.
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Guillem Puig Junyent
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PROGRAMA D’EXECUCIÓ GRADUAL INDIVIDUAL

TENDÓ LESIONAT

TREBALL ISOMÈTRIC

FORÇA

FORÇA FUNCIONAL

PLIOMETRIA. CAPACITAT D’EMMAGATZEMAR I 
ALLIBERAR ENERGIA

VELOCITAT

TORNADA A LA COMPETICIÓ

CÀRREGA DEL TENDÓ
- INTENSITAT

- VOLUM
- FREQÜÈNCIA

TEMPS

s a l u t
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Últimament és molt comú 
sentir frases com: “Que 
fort que està en Manel, ha 
fet una Ultratrail!”; “Quin 
animal en Joan, ha fet 300 
quilòmetres en un dia!”; “La 
Marta sí que està forta; va 
acabar un Ironman!”; “Ah, 
aquesta cursa que has fet no 
és gran cosa, només són 15 
quilometres!”. 

Generalment, tothom que 
realitza algun esport coneix 
molts dels grans benefi cis 
que comporta practicar-lo, 
i perquè no dir-ho, perquè 
es gaudeix tant en l’exercici 
d’aquest com rebent el re-
coneixement social i perso-
nal al fer l’activitat. 

Un refl ex en són les xarxes 
socials, on pengem com-
pulsivament les activitats 
que realitzem perquè ens 
agrada que els altres pu-
guin veure que som actius 
i aconseguim els nostres 
objectius. Com sempre, hi 
ha excepcions, però la gran 
majoria estem immersos 
en aquest cercle viciós de 
recerca del reconeixement 
social. 
Seguint en la dinàmica 
d’aquest últim punt, crec 
que vivim en una societat 
molt sobre informada i 
poc educada en termes 
esportius. No cal anar gaire 
lluny; si entrem a un bar en 
qualsevol retransmissió d’un 

partit de futbol, gran part 
dels que miren el partit són 
“molt millors” entrenadors, 
jugadors i àrbitres que els 
que veiem per la pantalla.
  
En l’esport de resistència 
passa quelcom semblant. 
Es segueix la idea de “més 
quantitat és millor”, en con-
traposició a “més qualitat és 
millor”. Aquest darrer punt 
de vista, personalment el 
veig molt més encertat.  Tot 
i això, tot sembla impul-
sar-nos a la primera idea, és 
a dir, cada vegada tendim a 
voler fer més quilòmetres, 
més desnivell, més hores.., 
i això comporta algun 
benefi ci, però també certs 

Foto: Marta Muixí

Ricard Costa

COSES QUE TAMBÉ CAL SABER
sobre la llarga distància
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elements perjudicials que 
hem de saber. 

En aquest sentit, el primer 
aspecte que considero 
important és la precipitació 
en el pas a la llarga distàn-
cia, la qual cosa és sovint si-
nònim de lesions. Els entre-
nadors, una feina important 
que realitzem és “frenar” als 
atletes quan volen augmen-
tar la distància del següent 
objectiu marcat sense estar 
prou preparats. Per estar 
preparat, considero que s’ha 
d’assimilar aquella distància 
anterior. Per exemple, per 
poder passar de mitja mara-
tó a 30 quilòmetres, s’ha de 
poder realitzar la mitja sense 
problemes físics, acabant 
amb condicions i podent es-
forçar-se al màxim, cadascú 
segons el seu nivell. Això, 
normalment comporta un 
període d’adaptació, i amb 
l’experiència viscuda, he vist 
que solen ser unes 3 activi-
tats o curses en la distància 
inferior. 

Què entenem per “llarga 
distància”? En atletisme en 
diem a les proves de més 
de 5 quilòmetres, però po-
pularment es considera que 
són les proves que superen 
les dues o tres hores d’acti-
vitat. També és convenient 
considerar que, depèn de 
l’esport que practiquem, 

(...) cada vegada tendim a voler fer més 
quilòmetres, més desnivell, més hores.., i 
això comporta algun benefi ci, però també 
certs elements perjudicials (...)

Foto: Marc Costa

s a l u t / e n t r e n a m e n t

sobre la llarga distància
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temps” per a compaginar 
la vida familiar, la laboral i 
no hem d’oblidar tampoc 
la part social. Crec que per 
molt que ens agradi l’esport, 
i que el considerem la nostra 
forma de viure, hem de 
procurar tenir vida fora d’ell. 
Afi cionar-nos a altres activi-
tats o “hobbies” enriquiran 
molt el nostre dia a dia.  

I el quart i últim punt que 
crec que hem de saber 
és que, normalment, fer 
activitats de llarga dura-
da no és saludable. Tots 
coneixem els benefi cis per a 
la salut de fer esport: control 
de pes, reducció de pressió 
arterial, reducció de risc de 
patir diabetis, colesterol, 
problemes cardiovasculars, 
certs tipus de càncer, evitar 
osteoporosis, alliberament 

respecte tipologies d’entre-
nament, ja sigui adreçant-se 
a internet o llegint en altres 
fonts però sempre contras-
tant opinions. 

En tercer lloc, és important 
remarcar que la conciliació 
familiar, la gestió social 
i laboral dels atletes de 
llarga distància és una 
qüestió complicada. Fer 
activitats de llarga durada 
normalment implica moltes 
més hores d’entrenament 
que preparar activitats més 
curtes, i això, s’ha de tenir 
en compte alhora d’inten-
tar planifi car el dia a dia. 
Al fi nal, només tenim vint i 
quatre hores, de les quals 
més de dues terceres parts 
les passem dormint, men-
jant i treballant. S’ha de ser 
un molt bon “gestor del 

aquest límits de temps 
poden veure’s augmentats. 
Per exemple, en el cas de 
la bicicleta, poden ser més 
hores que en les activitats 
de carrera a peu. 

El segon punt que m’agra-
daria destacar és el desco-
neixement de les formes 
de millora de la condició 
física, i així, es tendeix a 
anar cap a la més senzilla de 
totes: augmentar temps de 
treball. Això, com en el punt 
anterior, sovint també con-
clou en lesions. S’ha demos-
trat amb molts dels últims 
estudis, com per exemple 
la tipologia d’activitat HIIT
(high intensity interval 
trainning), que amb entrena-
ments curts i intensos es pot 
arribar a millorar molt més la 
condició física que amb en-
trenaments llargs i d’inten-
sitat baixa. Així doncs, fem 
HIITs cada dia? La resposta 
és no. Com sempre, el que 
s’ha de fer és proporcionar 
varietat a l’entrenament, per 
donar diferents estímuls al 
cos i així anar creant dife-
rents adaptacions. Hi ha qui 
no vol o pot tenir un entre-
nador personal que l’ajudi 
a trobar la varietat adequa-
da pel que vol realitzar. Si 
aquest és el cas, jo recoma-
no informar-se correctament 

Foto: Xavier Nuñez
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d’estrès, millor salut mental, 
etc., però a pocs llocs ens 
indiquen quins són els ele-
ments perjudicials de l’excés 
d’aquesta activitat física. En 
podríem destacar les lesions 
i desgast muscular i tendi-
nós, augment de radicals 
lliures, disminució de les 
defenses, deshidratació de 
pell i mucoses, problemes 
gastrointestinals, desgast de 
cartílags, etc.  

s a l u t / e n t r e n a m e n t

Hem de ser conscients que, 
segurament, si ets espor-
tista d’ultratrail, fas excés 
d’activitat esportiva; si ets 
un triatleta de distància 
Ironman, fas excés d’ac-
tivitat esportiva; si ets un 
esportista d’elit, pateixes 
els problemes de l’excés 
d’activitat esportiva. 
En defi nitiva, fer esport és 
molt saludable i recomana-
ble, però no hem d’oblidar 

que, com tot en aquesta 
vida, en excés ja no és tant 
recomanable ni benefi ciós. 
Així doncs, arribat al punt 
en que es vulgui passar a 
fer més quilòmetres, ens po-
dem preguntar: 

-Perquè vull fer més distàn-
cia realment? M’infl uencia 
el reconeixement que rebré 
per part de la societat?

-Què entenc per millora? 
Crec que té més mèrit fer 
100Km caminant-ne la major 
part que fer-ne 10 corrent al 
ritme més ràpid que puc pel 
meu nivell?

Nomès en plantejar-nos i 
intentar respondre aques-
tes qüestions, ja serà una 
millora i una passa més en 
positiu.

Ricard Costa Puigpelat

Foto: Xavier Torrades
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E S PA I  P U B L I C I TA R I

Sphere Pro presenta la 
nova col·lecció de 
roba de muntanya 2020-21

Sphere Pro, marca de roba 
esportiva i de muntanya 100% 
catalana, presenta aquesta 
setmana la seva nova col·lec-
ció tardor-hivern 2020-21 
de trekking i running, entre 
dʼaltres, dissenyada i fabrica-
da amb lʼúltima tecnologia i 
els  teixits més avançats per a 
practicar aquest esport. 

Els més agosarats trobaran 
dissenys i colors de temporada, 
però també hi ha línies més 
clàssiques per a aquells que 
cerquen un equipament esportiu 
que durarà molt de temps. 
Predominen els colors càlids de 
tardor i els tons freds dʼhivern, 

en combinació amb alguns tons 
més extremats.

A Sphere Pro compten amb un 
equip apassionat per la natura 
en tots els sentits. El seu objectiu 
és oferir roba de muntanya de 
qualitat i accessible a tothom, 
per això, la seva gamma de 
preus és variada i molt ra-
onable, sent peces de roba 
pràctiques, versàtils i duradores. 
Comprar roba dʼSphere Pro és 
una inversió. 

El seu compromís amb el medi 
ambient no acaba aquí, a partir 
dʼaquesta temporada, per a 
lʼenviament dels seus productes 

no utilitzaran embalatges de 
plàstic, sinó materials biodegra-
dables. Perquè ser amant de la 
natura és el segell clau dʼaques-
ta empresa catalana, amb més 
de 27 anys dʼexperiència.

Ells mateixos practiquen esports 
de muntanya, per això saben 
molt bé el que és necessari. El 
disseny de les peces de roba 
està pensat per “capes”, quel-
com essencial quan hi pot haver 
canvis bruscos de temperatura 
en fer rutes per la natura. La 
seva roba, tot i ser càlida i 
resistent, és lleugera i fàcilment 
plegable per dur-la a tot arreu.

El punt fort de la marca són 
els pantalons de trekking. Totes 
les seves peces són transpira-
bles, però aquests porten un 
tractament especial DWR que 
repel lʼaigua i la humitat. A 
més, aquest tractament, en línia 
amb la seva fi losofi a, és lliure 
de PFC per evitar el contacte de 
la pell amb components tòxics 
perfl uorats.

Sphere Pro és una marca amb 
seu a Manresa que treballa 
des del 1991, ocupant-se del 
disseny, fabricació, producció i 
distribució dels seus productes 
de muntanya i running, no no-
més a nivell estatal, sinó també 
als principals països europeus 
com Itàlia, França, Alemanya i 
Grècia, amb un equip centrat 
en la innovació, la qualitat i el 
respecte per la natura.

Amb més de 25 anys d’experiència, la marca catalana aposta per 
peces de roba funcionals i duradores, que ofereixin innovació, 
alhora que es respecta el mediambient.

www.sphere-pro.com
info@sphere-pro.com
T. 938 77 34 87

SphereProSports
@sphere_pro
SphereProSports
@sphere_pro
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Iniciem una nova secció destinada a totes aquelles persones 
amb ganes de viatjar i descobrir indrets de Catalunya amb au-
tocaravana, càmper, furgoneta o qualsevol altre vehicle adap-
tat per a dormir-hi.

Tant si vas sol com si vas en família, amb amics o parella, si 
t’agrada voltar i conèixer racons del nostre territori, et propo-
sarem excursions, activitats esportives o visites turístiques per 
a tots els gustos. També et suggerirem llocs on només es pot 
dormir “sobre rodes”. 

Roser Oliveras

DORMINT SOBRE RODES
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UN CAP DE SETMANA PEL BERGUEDÀ
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En aquesta primera edició 
ens endinsem en la comarca 
del Berguedà. 

DIA 1

On dormim amb la 
càmper?

Fem parada al 4Riders bike-
park situat a Avià, imprescin-
dible per a tots els amants 
de l’adrenalina sobre la bici. 
Per als clients del bikepark, 
hi ha una zona fantàstica on 
aparcar i dormir-hi amb la 
càmper o autocaravana, just 
entrant a mà esquerra.

S’hi accedeix per la C-26, 
sortint d’Avià en direcció a 
Solsona, per una pista de 
terra a mà dreta que et por-
ta al pàrquing “els arbres 
blancs”, a prop d’un circuit 
de motocròs. No hi ha cap 
cartell específi c que ho 
senyalitzi des de la carretera 
principal.

És bo de fer-hi nit el dia 
abans, així ja hi estàs instal-
lat, t’assegures que hi tens 
lloc i et despertes a punt 
per començar l’activitat. 

L’aparcament és de terra i 
està situat dins el bosc i sota 
els arbres; per tant hi ha 
força ombra. També pot ser 
que en algun lloc necessitis 
posar falques per anivellar. 
Més amunt hi ha un petit 

UN CAP DE 
SETMANA PEL 
BERGUEDÀ



D O R M I N T  S O B R E  R O D E S

45ARAESPORT N.15

descampat pla on toca el 
sol, però tens bones vistes i 
queda obert. S’hi accedeix 
per una pista sense asfaltar.

De moment no hi ha cap 
servei addicional a la zona 
d’acampada, és a dir, no 
hi ha punt d’electricitat, ni 
lavabos, ni lloc on buidar 
o carregar d’aigua. Sí que 
hi ha un food truck on es 
pot comprar tot tipus de 
refrescs i begudes, en-
trepans calents i freds, 
hamburgueses i creps per 
omplir la panxa després de 
l’activitat. Encara que sigui 
de baixada, el descens amb 
bici cansa i hem d’agafar 
energia! 

Pots treure la taula, les cadi-
res, fer una bona migdiada i 
gaudir de la natura! 

Quines activitats 
podem fer?

Farem saltar l’adrenalina 
fent unes baixades amb bici 
pel bikepark.

Per a aquells que encara no 
ho coneixeu, un bikepark
és un conjunt de corriols o 
senders que s’han adaptat 
únicament per baixar-hi 
amb bicicleta de muntanya. 

Per pujar, s’utilitzen remun-
tadors, que poden ser des 
de telecadires o telefèrics, 
en el cas d’estacions d’es-
quí, o vehicles amb remolcs 
en el cas d’altres medis 
naturals.

S’utilitzen preferiblement 
bicicletes de la modalitat de 
descens o d’enduro. A grans 
trets, es caracteritzen per 
tenir un manillar i uns pneu-
màtics (o cobertes) més 
amples, fet que proporciona 
més estabilitat al baixar, el 
recorregut d’amortització 
de la forquilla és més ample 
i són de doble suspensió. 
Són bicicletes que estan 
pensades principalment per 
baixar a tota velocitat o per 
llocs molt tècnics i també 
per fer salts. 

Les baixades es classifi quen 
per colors segons el nivell 
de difi cultat. Les verdes són 
les més fàcils, les blaves 
són de difi cultat mitjana, les 
vermelles difícils i les negres 
molt difícils. El color de-
pendrà del tipus de terreny, 
si són baixades més tècni-
ques, amb més pendent o 
si estan preparades per fer 
salts més difícils.

En el cas concret del 4Ri-
ders bikepark, tenim un 
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remuntador que ens puja en 
un únic punt de sortida des 
del qual podem triar entre 
3 baixades (blava, verme-
lla o negra). És preferible 
començar per la més fàcil, 
per escalfar i veure el nivell, 
i anar pujant el grau de 
difi cultat. La blava té molt 
“fl ow”, perquè està molt 
ben treballada, amb peral-
tes molt ben fets i salts molt 
assequibles que seran més 
o menys alts depenent de 
la velocitat que portis i la 
teva habilitat. La vermella té 
trams naturals més tècnics, 
amb pedres i arrels que 

secció 
patrocinada per:
secció 
patrocinada per:
secció 

compliquen la baixada com-
binats amb peraltes i salts. 
La negra és per als més 
atrevits i experts, ja que el 
grau de difi cultat augmen-
ta considerablement amb 
trams de fort pendent i 
pedres. El terreny és com-
pletament natural.
A l’arribada, hi ha un circuit 
de “minidescens”, perfec-
te per als més petits que 
s’inicien. 

Tenen obert els 365 dies de 
l’any de 9.30h a 17h amb 
una hora de descans per 
dinar de 13.30h a 14.30h. 
S’ha de reservar plaça 
prèviament i pots fer tantes 
baixades com el cos i la bici 
aguantin, ja que el preu és 
per dia.
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Si no vols baixar pel bike-
park o bé hi vas d’acompa-
nyant, pots fer una excursió 
de difi cultat baixa fi ns al 
saltant del Grau. 

Hi ha diferents camins per 
arribar-hi, un dels quals és 
des de la carretera princi-
pal, just sortint d’Avià en 
direcció a Solsona, seguint 
la pista situada a mà dreta 
i senyalitzada amb una 
marca groga sota el cartell 
La Caseta / Cal Grané. Anar 
i tornar són uns 4km amb 
un desnivell positiu d’uns 
200m. aproximadament.

També pots sortir caminant 
des del mateix pàrquing 
“els arbres blancs” del bike-
park, pujant per la pista. 
En aquest primer tram, es 
comparteix camí amb els 
vehicles que fan de remun-
tadors, però és poc tros. 
Arribarà un moment en què 
surt un camí ample i pla-
ner a mà dreta. Has d’anar 
seguint aquesta pista fi ns 
que quedarà tallada per uns 
blocs quadrats de formi-
gó. Just darrere d’aquests 
blocs, surt un corriol a mà 
dreta que et porta fi ns el 
saltant d’aigua. Has d’estar 
al cas perquè no està senya-
litzat. Per tornar, ho pots fer 
pel mateix camí.

Pots visitar el llac de Grau-
gés, que és de fàcil accés 
amb càmper i tens una gran 
esplanada de terra just al 
costat on pots estacionar. 
Hi ha una passejada suau 
i agradable, d’uns 2km 
aproximadament, que voreja 
el llac. La caminada és apta 
per a tothom i amb unes 
bones vistes.

Resum del dia

On hem dormit: pàrquing 
“els arbres blancs” del bike-
park, situat al costat d’un 
circuit de motocròs
Com arribar-hi: C-26, sortint 
d’Avià en direcció a Solsona, 
hi ha una pista a mà dreta 
que no està asfaltada que et 
porta al pàrquing. No hi ha 
cap cartell específi c que ho 
senyalitzi des de la carretera 
principal.
Serveis: en aquest cas, no hi 
ha serveis excepte un food 
truck que obre en horari del 
bikepark.
Activitats: descens amb bi-
cicleta pel 4Riders bikepark, 
excursió al saltant del Grau i 
visita al llac de Graugés.

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S
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Tens un dia més? 

DIA 2

On dormim amb la 
càmper?

Després de l’adrenalina 
que ens ha deixat el dia al 
bikepark, tornem a la calma 

al santuari de Queralt, una 
mica més amunt de Ber-
ga. Allà hi ha un pàrquing 
asfaltat força pla on podrem 
descansar i gaudir d’unes 
magnífi ques vistes del Ber-
guedà i de les comarques 
veïnes. Està situat a uns 
1.200m d’altitud i es troba 
al capdamunt de la serra de 
Queralt.
L’accés al pàrquing és per 
carretera amb algunes 
corbes, així que no hi ha 
cap mena de difi cultat per 
arribar-hi.

El pàrquing no està equi-
pat amb cap servei extra, 
excepte els que formen 
part del mateix santuari de 
Queralt, on trobareu també 
uns lavabos. 

Tot i que Berga no està gai-
re lluny, aproximadament a 
uns 15 min. abans d’arribar 
al pàrquing, és recomanable 
mirar bé què necessitem 
per passar la nit i si volem 
fer una excursió l’endemà al 
matí, per no haver de tornar 
a baixar.
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Des d’aquí s’accedeix a vies 
d’escalada esportiva per 
a tots els nivells i s’inicien 
rutes a peu a través de sen-
ders amb encant. 
És un lloc agradable, envol-
tat de natura i un bon punt 
de partida per fer excursi-
ons.

Quines activitats 
podem fer?

Si t’agraden l’aventura i 
les alçades, des d’aquest 
mateix pàrquing pots fer 

diferents vies d’escalada 
esportiva. Tant si t’inicies 
en aquest món com si tens 
un rodatge, segur que aquí 
pots trobar la teva via, per-
què hi ha diferents sectors 
amb graus molt variats.

Si ho prefereixes, també 
pots fer excursions a peu. 
Si tens poc temps i vols 
agafar una mica de gana 
per sopar, pots fer una breu 
ruta circular que surt pujant 
pel santuari de Queralt, 
en direcció el camí de les 
escales i tornant pel camí 

de la Font. 
Però hi ha d’altres opcions 
amb recorreguts més llargs, 
ja que hi ha infi nitat de 
camins i corriols senyalitzats 
amb marques i cartells.

També pots sortir amb la 
bicicleta de carretera i fer 
uns quants quilòmetres per 
les carreteres del Berguedà, 
algunes més transitades 
que d’altres, fi ns arribar als 
Rasos de Peguera.

Després de l’activitat, 
t’espera un lloc on poder 

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S
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descansar, gaudir de la feina 
feta i pensar amb la prope-
ra sortida. T’espera la teva 
casa “sobre rodes”.

Resum del dia

On hem dormit: pàrquing 
del santuari de Queralt, 
situat a uns 1.200m d’altura, 
al capdamunt de la serra de 
Queralt.
Serveis: no equipat.
Activitats: escalada espor-
tiva, excursions a peu i ruta 
en bicicleta de carretera fi ns 
als Rasos de Peguera.

Roser Oliveras
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