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ENTREVISTA
MAR JUÁREZ

#PETITS EXERCICIS
GRANS BENEFICIS

Esteve Camps

RACONS DE MONTSERRAT
ERMITA DE 

SANT JAUME
Albert Mendoza

AVINENT
CLUB ATLÈTIC

MANRESA

LA 
IGNASIANA EN BTT

L’AVENTURA 
DEL PELEGRÍ

AGENDA

SABATILLES AMB 
PLACA DE CARBONI

Adrià Martí 

EQUIP COLLBAIX

EL RIPOLLÈS, 
COMARCA DE 

TURISME I 
MUNTANYA
Roser Oliveras

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

Vols rebre 
la revista per 
WhatsApp? 
Envia un missatge amb 
el nom, edat i població 
al 662 07 94 00
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E D I T O R I A L
En aquesta edició parlem d’atletisme, 
l’esport rei i base de molts altres, tota 
una escola de creixement personal, com 
bé saben els nens i nenes de l’Escola 
Manresana d’Atletisme. L’entrevista la 
dediquem a la Mar Juárez, atleta del 
CAM i campiona d’Espanya de 50Km 
marxa, i aprofitem per conèixer una mica 
més aquest club que aviat farà 70 anys.

Per als amants de la bicicleta, us presen-
tem la Ignasiana en BTT, trobareu tota la 
informació a la pàgina 26, ja us hi podeu 
inscriure!

Estrenem la secció “Racons de Mont-
serrat” de l’Albert Mendoza, esperem 
que gaudiu de les seves propostes a la 
muntanya màgica. En aquest número 
ens porta d’excursió a l’ermita de Sant 
Jaume.

També us presentem a la secció feme-
nina de l’Equip Collbaix, equip que ja 
celebra els seus 10 anys i aprofitem la 
visita al celler per entrevistar al Marc 
Sellarès, un dels seus integrants que va 
patir un greu accident de muntanya. 

L’Adrià Martí, preparador físic i entrena-
dor, parla sobre les sabatilles de carboni 
i fa èmfasi en els múltiples factors que 
influeixen en el rendiment esportiu.

I més novetats en la secció:
#PetitsExercicisGransBeneficis, on 
anirem publicant, com el mateix nom 
indica, senzills exercicis que aporten 
notables millores físiques. L’Esteve en té 
un munt de preparats!
 
A l’Agenda ja hi comencen a haver unes 
quantes curses, doneu-hi un cop d’ull!

Per acabar, la secció patrocinada per 
Campertecnologies anem al Ripollès, 
ens hi acompanya com sempre, la Roser 
Oliveras. 

Gràcies a tots els que, d’una manera o 
altra, heu fet possible aquesta edició.

m a i g / j u n y  2 0 2 1

C A R A C T E R Í S T I Q U E S 
T È C N I Q U E S  D E  L’ E D I C I Ó 
I M P R E S A

Format: 16,5 x 23,5 cm
Impressió: Tot color en paper 
estucat brillant de 115g.
Periodicitat: Bimestral 
Tancament edició: Límit per en-
tregar continguts, el 25 del mes 
anterior a la publicació.
Repartiment: Expositors en cen-
tres esportius, mèdics i botigues 
d’esport de Manresa i comarca.

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 hola@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 el 10 de maig de 2021. Publicarem el nom del guanyador a Instagram.

sorteig 
dorsal!

Entra a l’Instagram 

d’ARAESPORT:  @araesport,

busca la publicació amb 

aquesta imatge i PARTICIPA!

dorsal!
dues etapes, 15 i 16 de maigdues etapes, 15 i 16 de maigdues etapes, 15 i 16 de maig
Organitza: 
Ocisport Outdoor Experience
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Mar
Juárez
Nominada millor atleta espanyola 2020
per la RFEA.
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Mar
Juárez
Nominada millor atleta espanyola 2020
per la RFEA.
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Com va ser la teva entrada 
al CAM? 

Doncs va ser molt fàcil, tal 
com ha sigut el pertànyer tots 
aquests anys en aquest club. 
Tenia clar que volia estar a un 
club que fos com una família, 
on em tractessin com a per-
sona i després com a atleta, 
i així va ser, només entrar em 
van rebre amb els braços 
oberts, vaig trobar grans 
persones dirigint els atletes. 
Sempre hi ha hagut un gran 
ambient, molta i bona atenció 
a nivell personal i professiona-
litat a nivell esportiu.
Per tant, no vaig dubtar en 
entrar en un club amb grans 
reptes, grans atletes i grans 
persones.

A quina edat et vas iniciar 
en l’atletisme?

Vaig iniciar l’atletisme amb 
cinc anys, al veure com el 
meu germà corria en una ex-
traescolar. Poc després de ser 
espectadora d’una compe-
tició de cross que va fer, em 
van venir les ganes de córrer 
a mí, fins a l’actualitat, jeje!
 
Has sigut sempre marxado-
ra?

La marxa la vaig comen-
çar amb 13 anys aproximada-
ment, després de patir una 
lesió al genoll que no em dei-
xava córrer. Vaig veure a una 
noia que entrenava marxant, 
i vaig tenir curiositat per com 

MAR 
JUÁREZ 
GALLARDO
27/09/1993 
Mollet del Vallès

Ens trobem per fer aquesta 
entrevista amb la Mar trepit-
jant la nova pista de l’Avinent 
Club Atlètic, equip amb el 
que competeix des del 2016.

Coneixem a una esportista 
de cap a peus, lluitadora, 
disciplinada i forta. Parlem 
amb una persona que s’ha 
forjat en l’esforç i que traspúa 
la valentía d’aquells que la 
vida no els ha regalat res. Vol 
ser mestre de primària i així 
transetre als nens i nenes els 
valors de l’esport.

Aquesta atleta, arribada 
del Montornés i nascuda a 
Mollet del Vallès, no tenia en 
els seus plans ser marxado-
ra però una greu lesió li va 
impedir seguir corrent i va 
ser aleshores que va provar 
aquesta disciplina. 

L’any passat, just abans de 
l’esclat de la pandèmia es va 
proclamar campiona d’Espa-
nya dels 50Km marxa en ruta.

“un club amb grans reptes, grans atletes i grans 
persones”

Temporada 2020/21  Igualada, campionat Catalunya 5 Km llisos
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caminava d’aquella manera, 
ho vaig voler provar i vaig 
acabar competint. La marxa 
la vaig començar relativa-
ment tard, ja que quan abans 
comences a marxar, després 
tens més facilitat amb la seva 
biomecànica. Tot i això, segur 
que tornaria a disfrutar cor-
rent, com sempre dic, tinc àni-
ma de corredora. 

Quan et vas decantar per 
aquesta disciplina? tècnica-
ment és molt exigent?

Vaig decidir continuar amb 
aquesta disciplina quan vaig 
veure que era competent 
i que físicament ho podia 
fer perquè el genoll m’ho 
permetia. La marxa no és 
que sigui tècnicament exi-
gent, és clar que és un hàn-
dicap diferent amb relació 
a córrer, però és un punt més 
per aprendre, per treballar 
i gaudir. Cal dir, que la tècni-
ca és un dels punts més forts 
a treballar, ja que és el que 
et permetrà després anar 
més ràpid i seguir en compe-
tició.

Quina altre disciplina se’t 
dona bé o t’agrada?

El que més m’agrada i crec 

que no se’m dona malament, 
és córrer llargues distànci-
es (10-20 km). Em sento molt 
còmode i em transmet una 
llibertat que considero que 
és el motor del perquè em 
vaig enamorar d’aquest 
esport.

Quins estudis has cursat?

He cursat el Grau d’Educació 
Primària amb especialitat 
d’Educació Física a la UAB. 
M’agrada transmetre la meva 
passió als més petits.

Es pot viure de l’atletisme?

Es pot ‘sobreviure’ de l’atle-
tisme, sempre que estiguis a 
nivell d’elit. S’ha de destacar 
molt i fer molt de sacrifi ci per 
poder aconseguir algun tipus 
d’ajuda. Actualment, per 
aconseguir beques necessi-
tes sumar punts a encontres 
internacionals. Per tant, has 
d’estar i tenir sort aquell dia a 
aquella hora. A més, concre-
tament a la marxa, disposem 
de menys proves internacio-
nals, per tant, menys opor-
tunitats per poder sumar els 
punts que ens demanen per 
beques. Per això, personal-
ment considero que és molt 
difícil viure de l’atletisme.

Una pel·lícula

El niño que domó el viento. 
Per la seva manera de trans-
metre que tot és possible.

Un llibre

 Molts! jaja però si hagués 
d’escollir un: El petit Príncep. 
Pel seu missatge cap a adults 
i infants que, l’essencial és in-
visible als ulls. També: Martes 
con mi viejo professor.

Un grup de música o una 
cançó

M’agrada escoltar una mica 
de tot, segons el moment. 
Ara: El Despertar de Nil 
Moliner.

Un costum o superstició

Tinc costums, en qüestió 
atlètica, moltes, per exem-
ple m’he de fer un massatge 
de descàrrega 3 dies abans 
de competir. Hig de sopar 
i esmorzar sempre el mateix si 
he de competir o realitzar un 
entrenament important. 

Què fas en el temps lliure

M’agrada llegir, estar amb els 
meus amics, anar a la munta-
nya i connectar amb la natura.

“La marxa la vaig començar amb 13 anys aproxima-
dament, després de patir una lesió al genoll que no 
em deixava córrer”
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en la distància de 35kms, 
en aquesta competició 
m’agradaria poder fer un bon 
resultat, i a partir d’aquí refl e-
xionar amb el meu entrenador 
sobre el futur. A fi nals d’any 
vaig canviar d’entrenador i 
actualment estic entrenant 
amb Jacinto Garzón, entrena-
dor de Guadix ( Granada). La 
decisió de canvi d’entrenador 
va ser molt difícil, ja que Va-
lentí Massana m’ha tractat 
com una fi lla, i ha tret de mi 
una gran millora, a més, això 
va comportar deixar el grup 
d’entrenament on tinc grans 
amics i companys, i el Cen-
tre d’Alt rendiment de Sant 

Cugat, amb tots els bene-
fi cis que comportava viure 
allà. Així i tot, estic contenta 
de la nova època que estic 
vivint, aprenent molt junta-
ment amb el Jacinto i el seu 
grup d’entrenament, els quals 
també m’han rebut amb els 
braços oberts. També treballo 
la força amb Jordi Queralt i la 
nutrició amb Carles Tur. Per 

Si es donessin més aju-
des, facilitaria millor base, 
i per tant hi hauria major 
rendiment.

Com t’ha afectat la pan-
dèmia, la suspensió de les 
competicions esportives 
ha afectat en la motivació, 
la qualitat i intensitat dels 
entrenaments?

La pandèmia va ser un punt 
d’infl exió. Vaig passar per 
diferents episodis (crec que 
com la majoria de persones), 
on primerament desconcert 
d’estar en un gran estat de 
forma i no poder competir 
(teníem el d’Espanya poc 
després del confi nament 
total). Després el no saber si 
es realitzarien Olimpíades, 
i quan es podria sortir. Una 
vegada vaig veure que s’anul-
laven les competicions, vaig 
aprofi tar aquell temps per 
escoltar-me a mi mateixa i mi-
llorar els meus punts dèbils. 
Després de passar la pandè-
mia, vam poder observar que 
no havíem perdut tant com 
pensàvem a nivell de condi-
ció física.

Mirem endavant, quins 
projectes tens, competici-
ons? També has fet un canvi 
d’entrenador...

Ara estem preparant la Copa 
d’Europa que es disputa a 
Podebrady el 16 de maig, 

“Valentí Massana m’ha 
tractat com una fi lla, i 
ha tret de mi una gran 
millora”

Mar Juárez, campiona d’Espanya de 50Km marxa a Torrevieja / Imatge RFEA
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tant, com es pot veure, tinc un 
gran equip que em fa costat 
en tots els aspectes.

Com t’han tractat les lesions 
al llarg de la teva carrera?

En alguns moments, les 
lesions m’han marcat un 
abans i un després a la meva 
carrera esportiva, sobretot, 
en dues ocasions. La primera, 
la que ja hem comentat, la 
lesió de genoll quan era pe-
tita que em va fer canviar de 
disciplina. I després, les diver-
ses lesions que m’han sortit al 
especialitzar-me en els 50km, 
ja que en ser una prova de 
moltes hores, es pateix molt 
muscularment. Les lesions 
serveixen per adonar-te d’allò 
que no estàs fent bé, per es-
coltar i aprendre del teu cos. 
Actualment, per sort, fa uns 
mesos que no pateixo lesions, 
fet que m’ajuda a gaudir i 
poder millorar.

“personalment considero 
que és molt difícil viure 
de l’atletisme”.

“Les lesions serveixen 
per adonar-te d’allò que 
no estàs fent bé”

Mar Juárez, campiona d’Espanya de 50Km marxa a Torrevieja / Imatge RFEA

Doha, Campionat del Món de 50 Km

Temporada 2020/21  Igualada, campionat Catalunya 5 Km llisos
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En proves de resistència 
mentalment es passa per 
moments difícils, què et 
dius a tú mateixa per conti-
nuar, en què penses?

En proves de resistència 
cadascú té la seva ‘tàctica’ 
per poder estar concentrat 
i fi cat en competició durant 
tanta estona. Considero que 
aquesta part, moltes vegades 
és innata i altres vegades s’ha 
de treballar de manera espe-
cífi ca per saber com afrontar 
psicològicament aquells qui-
lòmetres difícils. Jo sempre 
intento pensar a millorar tots 
els paràmetres de la com-
petició, que no són pocs (el 
ritme, la tècnica, la relaxació, 
la tàctica en competició, la 
nutrició, etc). Als quilòmetres 
de més patiment, recordo 
tot allò que he treballat per 
aquell moment.

Què signifi ca per tu l’altle-
tisme? Quins valors aporta 
aquest esport?

Per a mi l’atletisme és un 
estil de vida, una manera de 
veure la vida. Transmet molts, 
moltíssims valors, que ajuden 
a afrontar la vida de diferent 
manera. Els valors amb els 
quals em quedaria serien 
el respecte, la constància i 
sacrifi ci.

“Per  mi l’atletisme és un estil de vida, una manera de veure la vida”
Quin altre esport t’agrada a 
banda de l’atletisme?

Em considero amant del Trail-
Running i del ciclisme. Per la 
sensació de llibertat que em 
transmeten.

ALGUNES DADES...

Mar
Juárez

Gallardo
Data naixement: 

27/09/1993 
Mollet del Vallès

Especialitat: Marxa

2020 Campiona Espanya Absoluta  50km marxa (4:15:46)
2019 Campionat del Món - Doha 50Km marxa  (10ª/4:39:28)
2018 Campionat Europa - Berlín 50Km marxa (8º/4:28.58)
2013 Campiona Espanya Sub23 de 10km marxa
2014 Campiona Espanya Sub23 Sub23 de 20km marxa
Altres marques: 3Km marxa: 13:05.84 (2016)  
5Km marxa: 22:31.13 (2018) - 5km marxa: 23:39 (2018) 
30km marxa: 2:28:47 (2020) - 35km marxa: 3:03:5 (2018)  
Mitja marató: 1:30:08 (2014)

Imatge: Doha, Campionat del Món de 50 Km
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GAMBADA  UN I LA TERAL 
AMB  A I XECAMENT  DE  GENOLL

· Enforteix el teu tren inferior
· Millora l’equilibri
· Augmenta la flexibilitat del maluc
· Corregeix la postura i treballa la coordinació

1 .

#PetitsExercicisGransBenefi cis

BENEF I C I S :

���������������������������

3 sèries de 15 repeticions

Com es realitza 

Cama fixa a terra, puja i baixa 
fent una gambada endarrere

������������������������
�����������

#PetitsExercicisGransBenefi cis
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U N A  L E C T U R A 

TÍTOL: AMOR D’IU
AUTOR: Robert Monzonis Gómez
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Col·lecció: Ars Scribendi
Primera edició: Abril 2021

En sortegem un exemplar a través 
del nostre instagram, participeu-hi! 
Només heu de seguir els perfi ls de 
@llibresparcir i @araesport i deixar-nos 
un comentari a la publicació.
El sorteig el farem el 31 de maig i 
donarem a conèixer el guanyador al 
mateix Instagram.

U
n llibre singular i alli-
çonador. El seu autor 
ofereix una novel·la 
que té un perfi l pe-

dagògic molt marcat. El 
lector, seguint la vida del 
jove protagonista, l’Iu, 
podrà compartir amb ell 
les diverses maneres de 
viure i entendre les com-
plexes relacions socials 
i, sobretot, la sexualitat 
humana.

A través de les seves 
pàgines es refl exa l’evolu-
ció de la personalitat d’un 
infant fi ns que aquest 
arriba a l’edat adulta, fent 

US RECOMANEM...

partícep al lector dels 
seus dubtes existencials, 
com també de la seva 
necessitat d’estimar, que 
no sempre encaixa amb 
les normes i costums de 
la societat. Durant la seva 
formació, especialment 
en el decurs de l’etapa 
universitària, la voluntat 
d’interpel·lar constant-
ment els seus professors 
sobre tot allò que no 
entén i vol conèixer mi-
llor, és una bona manera 
d’acostar tothom a diver-
sos aspectes psicològics 
i culturals que convé 
conèixer. 
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SUBS
CRIU

TE
Escaneja aquest codi qr 
per subscriure’t i veure 
els avantatges actualitzats

subscriptors
www.araesport.cat/subscripcions

AVANTATGES

ET REGALEM 
AQUESTA PRÀCTICA
BANDA ELÀSTICABANDA ELÀSTICA

FARMÀCIA
MAYOR

+INFO: 662 07 94 00

Troba l’entrenament 

personalitzat que faci treure 

el teu màxim potencial i 

comença a entrenar!

+INFO: 662 07 94 00
Dona’t d’alta a la guia d’entrenadors personals! és gratuït.

I si vols tenir més visibilitat, ho pots fer amb la modalitat prèmium. 
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Text i Fotografia: Albert Mendoza Torrents

ERMITA DE SANT JAUME

És una de les ermites menys visitades ja que està en runes, però 
el seu emplaçament la fa única. L’ermita de Sant Jaume es va 
construïr en una bauma, mig penjant d’una lleixa de la Gorra Ma-
rinera i té unes vistes increïbles. Una excursió de baixa difi cultat 
que ens portarà a sentir l’essència de Montserrat.
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R A C O N S  D E  M O N T S E R R A T

Vistes del Monestir des del Mirador de la Creu de Sant Miquel

AMB EL SUPORT DE:AMB EL SUPORT DE:
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Aproximació

Des del Monestir, prenem el 
camí de les escales direcció a 
Sant Jeroni. Un cop arribem 
a la plaça de Santa Anna, en 
20´aprox., agafem el corriol 
de l´esquerra que condueix 
al Funicular de Sant Joan. 
Arribats a l’estació superior 
del funicular, caminem per 
la pista que ens porta a Sant 
Joan i a Sant Onofre. A pocs 
metres ja veurem la Gorra 
Marinera (primera agulla) i 
l´ermita. Seguim per la pista 
fi ns a un cartell d´escalada 
que hi ha a peu de paret, just 
darrera comença un corriol 
que ens durà al peu de l’ermi-
ta. Ara només faltarà grimpar 
una vintena de metres amb 
precaució. Aquest recorregut 
és aproximativament d’una 
hora, 3´2 km i 450 m. de des-
nivell positiu.

Si us voleu estalviar la forta 
pujada, podeu agafar el Funi-
cular de Sant Joan, d’aquesta 
manera només haureu de 
caminar uns 10 minuts com a 
molt.

Una altre manera per acce-
dir-hi, és escalant algunes de 
les vies de la Gorra Marinera, 
com per exemple la via De les 
Sargantanes ( IV+, R4 ) o la 
via Pel Davant ( V, R3 ), on les 

La Gorra Marinera (des del camí de l’Estació Superior del Funi-
cular de Sant Joan, direcció a Sant Joan)

Rampa d’accés a l’ermita de Sant Jaume (grimpada fàcil però 
amb precaució!)

AMB EL SUPORT DE:
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reunions 4 i 3 et deixen a la 
mateixa lleixa de Sant Jaume.

L´ermita

De l’ermita, ara només en 
queda algun mur en runes, 
va ser destruïda per l’exèrcit 
francès l´any 1812. Però el 
que la fa realment especial 
és el lloc on està, una lleixa 
allargada, més ample al prin-
cipi on hi ha arbres i un pou, i 
més estreta als seus extrems. 
Des d’una banda podem 
viure l’experiència d´estar en 
mig d´una paret, amb vistes 
d´ocell al Monestir, un lloc 
privilegiat des d’on es veu 
Sant Jeroni,  El Cavall Bernat 
o les impressionants agulles 
de Sant Benet ( L´Elefant, La 
Mòmia, La Momieta, La Pre-
nyada i la Panxa del Bisbe). 
I, a l´altre extrem, hi ha la 
bauma, d´entrada còmode 
i amb poc ambient, però a 
mesura que t´acostes al fi nal, 
queda més penjada i guanya 
sensació de paret. Gràcies 
a la seva orientació a l’Est, 
es pot gaudir d´una bona 
sortida del sol sempre i quan 
hi anem ben d´hora!. 

Sant Joan i Sant Onofre:

Aprofi tant la proximitat d´a-
questes dues ermites, fer-los 
una visita és una bona combi-

La bauma, amb l’autor d’aquest article en el cantó 
més vertiginós.

La bauma, quan comença a caure el dia.
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tació superior del Funicular 
de Sant Joan (on hi trobareu 
l´Aula Natura), prenem la 
pista direcció a la Capella de 
Sant Miquel. Els primers me-
tres del camí són ascendents, 
però després és tot baixada 
fi ns al Monestir. Passada la 
Capella, a mà dreta, trobem 
un petit desviament que por-
ta a la Creu de Sant Miquel, 
un excel·lent mirador amb 
unes vistes privilegiades al 
Monestir. En aquest punt és 

nació per a la nostra excursió. 
Arribarem a Sant Joan i Sant 
Onofre en 5 minuts. Igual 
que l’ermita de Sant Jaume, 
Sant Onofre també es troba 
situada en una lleixa i fou 
destruïda per l´exercit francès 
el 1812.

Aquestes tres ermites estan 
situades a la zona de Tebes, 
si passeu amb el mínim 
impacte possible, sense fer 
soroll, segurament hi veureu 
algunes cabres salvatges, 
re-introduïdes al Parc Natural 
de Montserrat el 1995. 

Cal recordar que ens trobem 
en un espai protegit i hem de 
procurar, més que mai, ser 
respectuosos amb l’entorn, 
comportar-nos de manera 
responsable i no deixar rastre 
del nostre pas. 
  

Descens 

Per la tornada, podem desfer 
el camí de pujada o baixar 
per Sant Miquel, quedant així 
una ruta circular. Per aquesta 
segona opció, des de l´es-

fàcil trobar-se amb un bonic 
mar de núvols. Després no-
més caldrà seguir la pista i en 
pocs minuts arribarem al punt 
de partida, acabant l’excursió 
en aproximadament unes 
dues hores i mitja.

Albert Mendoza
@albert_mendoza_torrents

Cabres enxampades en una de les parets de Sant Onofre.

AMB EL SUPORT DE:
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M
olt aviat farà cent anys 
que l’atletisme es va 
introduir a Manresa, 
fou el 1922 de la mà 

del Centre Excursionista 
Avant.  El1926 va desaparèi-
xer aquesta entitat i va passar 
a ser la secció atlètica de 
l’actual Centre Excursionista 
de la Comarca del Bages. 
Dos anys més tard, el gener 
de 1928, la secció d’atletisme 
va escollir com a President a 
Josep Pla i March, considerat 
un dels principals impulsors 
de l’atletisme manresà. 
Durant la dècada dels anys 
trenta, l’atletisme va calar a la 
ciutat, i un grup d’atletes que 
formaven part del CECB van 
ser acollits al Centre d’Es-
ports Manresa.

Fins al 1950, atletes i juga-
dors de futbol van compartir 
instal·lació, però l’increment 
tant de nivell com de parti-
cipació d’atletes i l’ascens a 
Tercera Divisió de futbol del 
Centre d’Esports Manresa, va 
obligar a l’administració local 
a buscar un espai on ubicar 
una pista d’atletisme. 

L’1 d’abril de 1951, es van 
estrenar les pistes a l’Estadi 
Municipal d’Atletisme “El 
Congost” però no fou fi ns el 
10 d’octubre de 1955 que va 
néixer el Club Atlètic Man-
resa.
En aquests 71 anys, l’entitat 
ha tingut moments d’èxit i de 
reconeixement però també 
de situacions més complexes 

a tots nivells. A nivell institu-
cional, i amb motiu del 50è 
aniversari, el CAM va rebre la 
Medalla al Mèrit Esportiu de 
la ciutat de Manresa.
Per altre banda, el creixement 
esportiu de l’entitat va pro-
piciar la col.laboració d’una 
gran empresa del territori, 
AVINENT IMPLANT SYSTEM, 
que en va esdevenir l’sponsor 
ofi cial el 2011.

Sense cap mena de dubte, 
actualment l’Avinent viu el 
millor  moment de la seva 
història.

U
n dels fets més im-
portants en quant a la 
promoció de l’atletisme 
a la comarca és l’Esco-

AVINENT CLUB ATLÈTIC MANRESA 
Text: Mercè Rosich
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la Manresana d’Atletisme 
(EMA), nascuda 1975 i en fun-
cionament fi ns el dia d’avui i 
un referent de bona promoció 
de l’atletisme a tot Catalunya.

Actualment acull a uns 200 
alumnes i es el planter d’atle-
tes del futur.

Cal ressaltar també el progra-
ma de promoció de l’atletis-
me dins de l’àmbit escolar 
que va iniciar-se fa més de 
12 anys, creat per l’entitat i 
dirigit a centres de secundària 

de la ciutat i comarca. Aquest 
programa de promoció ha 
permès detectar talents i 
nous adeptes de l’atletisme.

L’ATLETISME FEMENÍ

E
l projecte es va iniciar el 
1994 durant la presidèn-
cia de Lluis Carrascosa i 
gràcies a la incorporació 

tècnica de Joan Lleonart. 
El CAM va aconseguir que 
l’equip femení assolis l’ascens 
a Primera Divisió estatal de 
clubs el 1996 en un octogo-
nal disputat a l’estadi.

Un altre punt culminant de 
l’equip femení va ser el juny 
de 2002 a Getafe, quan 
l’equip manresà va aconseguir 
el títol de campió d’Espanya 
de Primera Divisió Nacional i 
va ascendir a la Divisió d’Ho-
nor “B”, categoria actualment 
inexistent. 

El treball constant i la moti-
vació d’aquest equip femení 
va portar mantenir aquesta 
Primera Divisió fi ns que el 
2014, en una fi nal de vuit 
equips celebrada a Tres Can-

El 2014, en una fi nal 
de vuit equips celebra-
da a tres cantos (Ma-
drid), l’equip assoleix 
l’èxit més rotund de 
l’entitat: Ascendir a 
la Divisió d’Honor, mà-
xima categoria estatal 
de clubs.

Escola Manresana d’Atletisme, octubre 2019

Escola Manresana d’Atletisme, octubre 2017

Equip femení CAM. Juny 1996 
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tos (Madrid), l’equip va assolir 
l’èxit més rotund de l’entitat, 
ascendir a la Divisió d’Honor, 
la màxima categoria estatal 
de clubs. 

Des d’aleshores, ja són set 
temporades on aquest equip 
es manté entre els millors de 
l’estat. 

EQUIPS MÀSTERS

E
ls més de setanta anys 
d’història d’una entitat, 
comporta tenir una gran 
trajectòria esportiva i la 

conseqüència de que molts 
i moltes atletes hi hagin 
passat, fa que vulguin seguir 
defensant els colors del club. 
Es aquí, que el col·lectiu vete-
rà és i ha estat un dels pilars 
esportius de l’entitat. 

Des de l’any 2007, quan la 
RFEA va crear el Campionat 
d’Espanya de clubs veterans, 
l’entitat ha près part en totes 
les edicions amb la formació 
femenina. I en nou ocasions 
s’han proclamat campiones 
d’Espanya. El gran èxit es 
va viure durant l’edició del 
2009, disputada en Pereiro 
d’Aguiar, on les dues formaci-
ons màster de l’entitat es van 

El gran èxit es va 
viure durant l’edició 
del 2009, disputada en 
Pereiro d’Aguiar, on 
les dues formacions 
màster de l’entitat es 
van proclamar campi-
ones d’Espanya

proclamar campiones d’Espa-
nya assolint el “doblet”. 

L’EQUIP MASCULÍ

T
ot i que l’equip mascu-
lí, no ha aconseguit els 
èxits i el reconeixement 
esportiu de l’equip feme-

ní, podem destacar la seva 
participació en sis ocasions 
en la fase d’ascens a Primera 
Divisió Nacional. 

En aquests moments, el 
bon nivell dels nostres joves 
atletes es fa evident, ocu-
pant llocs de privilegi en els 
diferents campionats estatals 
individuals i d’equips, fet que 
suposa una esperança de fu-
tur per l’equip absolut masculí 
de l’entitat

Equip veterà femení, proclamades Campiones de Catalunya 2015

Equip femení CAM. Juny 1996 
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U
na altra faceta important 
de l’entitat és l’organit-
zació d’esdeveniments 
atlètics.

En els últims temps, abans de 
la Covid-19 i a l’espera de la 
tornada a la normalitat, l’enti-
tat organitza els 10km urbans 
de Manresa, el Memorial de 
llançaments Julio Álvarez i el 
Memorial Enric Villaplana GP 
de marxa atlètica, així com 
diferents hores d’atletisme 
en pista, tant en l’àmbit de 
la promoció, universitari o 
diferents lligues catalanes i 
estatal.

F
a pocs dies, vàrem tenir 
l’portunitat d’estrenar la 
remodelació de la pista 
d’atletisme de l’Estadi 

Municipal El Congost, fet que 
ens permetrà altre cop acollir 
esdeveniments de certa ca-
tegoria i alhora gaudir d’unes 
millors condicions d’entrena-
ment.

A
nivell esportiu, el futur 
de l’entitat és esperança-
dor. L’Escola Manresana 
d’Atletisme segueix 

assolint un nivell atlètic impor-

tant, demostrat per la cons-
tant presencia dels joves atle-
tes en el podis dels diferents 
campionats de Catalunya, 
tant a nivell col·lectiu com 
individual. L’equip femení ha 
assolit una bona classifi cació 
en la primera jornada de la 
Lliga Iberdrola de clubs de 
Divisió d’Honor 2021 fet que 
ens dona expectatives per 
poder competir en la gran fi -
nal que reunirà als vuit millors 
clubs de l’estat.

L
’Avinent Club Atlètic 
Manresa i els seus es-
portistes han posicionat 
a l’entitat en el top 15 

d’entre més de cinc-cents 
clubs de l’estat. 
A nivell internacional, el CAM 

Fa pocs dies, vàrem tenir l’portunitat 
d’estrenar la remodelació de la pista 
d’atletisme de l’Estadi Municipal El 
Congost

L’equip femení ha as-
solit una bona classi-
fi cació en la primera 
jornada de la Lliga 
Iberdrola de clubs de 
Divisió d’Honor, fet que 
ens dona expectatives 
per poder competir en 
la gran fi nal que reu-
nirà als vuit millors 
clubs de l’estat.

Foto: JJ Vico
Primera jornada de la Lliga Iberdrola de clubs femenins 
2021 de Divisió d’Honor, celebrada al CAM el 24/04/21

Equip Masculí CAM. Sòria, 2015
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L’Avinent Club Atlètic 
Manresa i els seus 
esportistes han posi-
cionat a l’entitat en 
el top 15 d’entre més 
de cinc-cents clubs 
de l’estat.

ha aportat diferents atletes 
en els darrers anys, com és 
el cas de la marxadora Mar 
Juárez, present en el Mundi-
al de Doha, o bé a Monica 
Clemente en l’europeu de 
Berlin.

el futur de l’entitat és esperançador. L’Escola 
Manresana d’Atletisme segueix assolint un 
nivell atlètic important, demostrat per la 
constant presencia dels joves atletes en el 
podis dels diferents campionats de Catalunya, 
tant a nivell col·lectiu com individual

ATLETES DESTACATS 
DE TOTS ELS TEMPS

H
an estat molts els campi-
ons i campiones d’Es-
panya en les diferents 
categories al llarg dels 

gairabé 100 anys d’història 
del club. Amb tot, destaca-
ríem dels primers cinquanta 
anys de l’atletisme manresà 
al marxador Enric Villaplana 
Vargas que després d’obtenir 
el títol de campió d’Espanya 
de cinquanta quilòmetres 
marxa, va ser seleccionat per 
participar en els JJOO de 
Londres’48, essent fi ns a dia 
d’avui, l’únic atleta manresà 
que ho ha assolit. 

Si posem com a referència 
als atletes que hagin estat 
internacionals absoluts, hi 
trobem: Mar Juárez; Monica 
Clemente; Meritxell Calduch; 
Just Sociats i Jose Ríos.

Si ho fem per vàlua esporti-
va a nivell de marques: Els 
mateixos anteriorment citats, 
afegint-hi: Meritxell Soler; 
Paula Raul; Emilia del Hoyo; 
Ricard Clemente; Ivo Clotet i 
Llorenç Bonet.

Segons els valors esportius 
de la història: Joan Busquets; 
Josep Perramon; Loles Vives i 
Francesc Soler.

També crec que es important 
esmentar l’exportació d’atle-
tes a universitats americanes, 
pel valor acadèmic que el 
nostre esport ha aportat i 
pel gran nombre d’atletes 
que han fet el pas per aquest 
ordre: Meritxell Soler; Nuria 
Tió; Marina Guerrero; Maria 
Montañés; Oussama Choua-
ti; Emilia del Hoyo; Najwa 
Chouati; Anna Cabrera; Nuria 
Tilló; Toni Baños; Montse 
Montañés; Jan Bajona. 

Mercè Rosich
Presidenta del CAM

Primera jornada de la Lliga Iberdrola de clubs femenins 
2021 de Divisió d’Honor, celebrada al CAM el 24/04/21

Equip Masculí CAM. Sòria, 2015
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La Ignasiana en btt

L
a Ignasiana BTT és una 
ruta per fer en bicicleta 
de muntanya o Gravel, 
que comença a Verdú 

i acaba a la ciutat de Man-
resa. Correspon als últims 
115 quilometres del Camí 
Ignasià, de 2.000 metres 
positius, i que ressegueix 
els passos que va fer Ignasi 
de Loiola en el seu camí 
de Loiola a Manresa fa 500 
anys. Amb aquesta ruta tra-
vessarem quatre comarques, 
l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i 
el Bages. 

Tota una aventura per fer-la 
per etapes i parar en els 
indrets, pobles i ciutats que 
ens anem trobant durant el 
traçat. D’aquesta manera, 
podrem descobrir racons i 
elements culturals i patrimo-
nials d’aquestes comarques 
tot fent camí cap a la ciutat 
de Manresa. La Ignasiana 

l’aventura del pelegrí
BTT un cop l’any, es fa 
en format esportiu o de 
desafiament. El Repte és 
fer els 115km i els més de 
2.000 m positius en un sol 
dia. Abans de saber més 
d’aquesta aventura, cone-
guem el Camí Ignasià:

Sant Ignasi de Loiola

Durant 11 mesos (1522-
1523), la ciutat de Man-
resa va acollir Sant Ignasi 
de Loiola. La ciutat el va 
influenciar i molts d’aquests 
llocs van ser espais de pre-
gària per a Ignasi. El futur 
Sant va rebre-hi el consell 
espiritual per part de dife-
rents personatges. També 
va experimentar misteris i 
revelacions, tal com relaten 
els testimonis de l’època. 
Segons la seva autobio-
grafia, va ser a la vora del 
riu Cardener, on va tenir la 

revelació divina coneguda 
com a Exímia Il·lustració. 
En aquest indret on hi ha la 
Cova de Manresa, es va ins-
pirar per escriure els  Exer-
cicis Espirituals, és per això 
que Manresa es considera la 
ciutat bressol de l’ordre dels 
Jesuïtes. 

Manresa 2022 

La Ignasiana BTT forma part 
de les accions de comme-
moració de Manresa 2022, 
un projecte transversal i 
obert, que aprofita l’efemè-
ride del 500 aniversari de 
l’estada d’Ignasi de Loiola a 
la ciutat, en el seu camí de 
pelegrinatge cap a la ciutat 
Santa de Jerusalem. En 
els últims anys, la ciutat ha 
començat una transformació 
per aprofitar la data emble-
màtica. 
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La Ignasiana BTT és una ruta per fer en 
bicicleta de muntanya o Gravel, que 
comença a Verdú i acaba a la ciutat de 
Manresa. 

El Camí Ignasià

El Camí Ignasià recrea 
l’itinerari que Ignasi de 
Loiola va recórrer l’any 1522 
des de la seva localitat natal, 
Azpeitia (Euskadi), fins a 
la ciutat catalana de Man-
resa. Un pelegrinatge que 
va començar després de 
la seva conversió espiritual 
a Loiola i que tenia com a 
meta final la ciutat Santa 
de Jerusalem. Actualment, 

el Camí que s’ha traçat a 
partir de les anotacions 
personals del Sant, s’inicia 
a la casa on va néixer Ignasi 
a Loiola (Azpeitia, Guipús-
coa) i ens condueix fins a 
la Cova de Sant Ignasi, a 
Manresa (prop del Monestir 
de Montserrat, a Catalunya). 
Es tracta d’un itinerari de 
27 etapes, amb gairebé 
700 km, que discorre per 

cinc comunitats autònomes 
i mitjançant el qual es pot 
descobrir una gran diversitat 
de paisatges, un important 
patrimoni cultural, magní-
fics santuaris, gaudir de les 
diferents enogastronomies 
locals i descobrir-se també a 
un mateix.
El Camí Ignasià recorre 
Euskadi, La Rioja, Navarra, 
Aragó i Catalunya, esdeve-

Correspon als últims 115 quilometres 
del Camí Ignasià, de 2.000 metres po-
sitius, i que ressegueix els passos que 
va fer Ignasi de Loiola en el seu camí de 
Loiola a Manresa fa 500 anys. 
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nint al mateix temps un camí 
espiritual, cultural, enogas-
tronòmic i actiu.

26 de setembre de 2021: 
La Ignasina BTT “L’aventu-
ra del pelegrí”

Un cop a l’any, es fa la 
proposta pels més valents i 
intrèpids de fer tota la ruta 
sense parar. La sortida es 
dóna a les 8 del matí des 
de Verdú i la meta se situa 
a Manresa. La Ignasiana en 
BTT es realitzarà el 26  de 
setembre. L’esdeveniment 

està plantejat  com una ex-
periència de desafiaments i 
tota una vivència personal. 
Les inscripcions són limi-
tades. Tots els participants 
durant el Camí tindran su-
port logístic amb avitualla-
ments i punts de control de 
pas.  Per poder fer la ruta 
cal tenir un nivell mig-alt i 
disposar de GPS.

La ruta no estarà marcada 
d’aquí la necessitat de tenir 
un dispositiu GPS i saber-lo 
utilitzar. La organització fa-
cilitarà a tots els/les ciclistes 

el track en format GPX per 
instal·lar-lo a cada disposi-
tiu. Els participants podran 
gaudir d’aquesta aventura, 
compartint el camí amb els 
companys de fatigues. Per 
realitzar la travessa cal tenir 
un mínim de requisits: tenir 
un nivell mig alt físic, ser 
autosuficient i portar a la 
bicicleta o amb suport de 
motxilla entre 1.5 - 2 litres 
d’aigua. A nivell de mate-
rial, cap portar càmeres de 
recanvi, tronxa- cadenes, 
eines per possibles averies, 
telèfon mòbil i dispositiu 
GPS. 

Les inscripcions és podran 
fer online des de la web: 
manresa.2022.cat/esport 
La inscripció dóna dret als 
avituallaments, assistència 
sanitària en cursa, bossa 
obsequi i Maillot record de 
la ruta. 
La Ignasiana en BTT és una 
iniciativa de Manresa 2022, 
l’Ajuntament de Manresa i 
la Fundació Turisme i Fires 
de Manresa en col·laboració 
amb els ajuntaments pels 
quals passa la ruta i compta 
amb el suport de Fundació 
La Caixa.
Us animem a viure aquesta 
experiència tant en mo-
dalitat aventura el 26 de 
setembre o per etapes quan 
vosaltres vulgueu.
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DISSABTE 15 DE MAIG

TRAIL HERMITES
D’OLESA
10Km /20Km
Sortida: Aparcament pistes 
Atletisme
Els dos recorreguts compartei-
xen l’inici i el fi nal de l’itinerari, 
com també alguns passos per 
llocs emblemàtics de l’entorn 
olesà. Es manté la fi lososfi a 
de les edicions anteriors amb 
la difi cultat tècnica i distància, 
malgrat la petita reducció de 
distància.
+INfo: http://www.trailermite-
solesa.cat
Olesa de Montserrat

45ªEdició TRAVESSA 
DEL MONTSENY
Sortida: Aiguafreda, carretera 
de Ribes N-152 a cantonada 
carrer Natzaret.
Arribada: Gualba, Masia Can 
Figueres.
Les muntanyes del massís del 
Montseny, amb la seva diver-
sitat de fauna, fl ora i accidents 
geogràfi cs són el millor esce-
nari per combinar esport, salut 
i lleure.
Copa Catalana de Caminades 
de Resistència (FEEC) 
+Info: https://www.travessa.org
Aiguafreda

DIUMENGE 16 DE MAIG

GRAN FONDO
ON VELO
MATARÓ 
-Gran fons 152Km 2900+
-Mig fons 93Km1400 +
Sortida per calaixos de 8.30h a 
9.15h Passeig del Callao s/n.
Marxa cicloturista per sentir la 
brisa del Mediterrani de bon 
matí i arribar als millors ports, 
tant exigents com especta-
culars del Parc Natural de 
Montseny per després tornar a 
la meta sentint de nou la brisa 
del Mediterrani.
La prova recorre alguns dels 
millors ports per on passa la 
Volta a Catalunya.
Podràs reviure les experiències 
dels professionals del ciclisme.
Una marxa emblemàtica i la 
millor experiència de ciclotu-
risme!
 +Info: https://ca.sportevents-
360bike.com/gfonvelomataro
Mataró

DIUMENGE 23 DE MAIG

17ª Edició MARXA 
XINO XANO
Un sol recorregut de 15 km
Sortida: A les 9h a la Plaça Ma-
jor. Organitza: Centre Excursio-
nista de LLorençà 

+info: http://xn--centreexcur-
sionistallorena-gkc.cat
Sant Llorenç Savall

DIUMENGE 30 DE MAIG

III - MILLA VERTICALL 
PUIGLLANÇADA / 
VI - VERTICAL COLL DE PAL
Sortida: Plaça Raval.
Arribada: Puigllançada / Coll 
de Pal. Recorregut: de Bagà a 
Coll de Pal (Vertical), i al cim 
del Puigllançada (Milla Vertical). 
Tots els inscrits a la Milla Verti-
cal i Vertical Coll de Pal, tenen 
l’opció al arribar a Coll de Pal
de decidir si continuen cap al 
cim del Puigllançada o que-
dar-se a Coll de Pal i classifi -
car-se per la Vertical.
Distància aproximada: Milla 
Vertical Puigllançada: 12,5 Km 
aprox. (4% d’asfalt i 96% per 
camins/corriols). 
Vertical Coll de Pal: 11,5 Km. 
aprox. (5% asfalt i 95% camins/
corriols)
+info: http://www.atletismeba-
ga.cat/4/upload/2021_butlle-
ti_coll_de_pal.pdf
Bagà

DISSABTE 5 DE JUNY 

35ª Edició LA MITJA 
DE GRANOLLERS
21 Km Asfalt
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Ptge. de la Mercè, 4. Manresa
93 548 07 18 · info@elpativertical.cat

UNA MANERA DIVERTIDA I
EMOCIONANT DE FER ESPORT!

Escala per lliure o gaudeix
de les nostres línies!!

4 Sales, 4 Autoasseguradors, Gimnàs,
Zona d’Entrenament, Terrassa i molt més!

Sortida: A les 8h.
La sortida i arribada a l’Avin-
guda Sant Julià amb carrer de 
l’Empordà.
L’Associació Esportiva La 
Mitja organitza la Mitja Marató 
Internacional de Granollers, Les 
Franqueses i la Garriga
+Info: https://www.lamitja.cat
Granollers

4ª Edició VERTICAL 
MONTSERRAT
La Vertical Montserrat és una 
cursa solidària amb sortida 
individual, on el corredor ha de 
pujar per les escales de servei 
que hi ha al costat dels dos 
funiculars de Montserrat, des 
de l’estació inferior del funicular 
de la Santa Cova fi ns a l’estació 
superior del funicular de Sant 
Joan. Entre els dos funiculars hi 
ha un tram d’enllaç sense esca-
les de 80 metres. La cursa té un 
total de 2.180 esglaons, amb 
un desnivell de 388 metres i un 
recorregut de 1.000 metres.
Els corredors sortiran individu-
alment, seguint l’ordre establert 
per l’organització.

El primer corredor sortirà de 
l’estació inferior del funicular 
de la Santa Cova a les 9h del 
matí.
Forma part de la Towerrunning 
Tour 2021 de la Towerrunning 
World Association (TWA).
Modalitats
Categoria Open: Esportistes, 
majors de 18 anys, amb bon 
estat de salut.
Categoria Inclusiva: Perso-
nes amb discapacitat visual, 
intel·lectual o física.
Categoria Bombers: Profes-
sionals o voluntaris equipats 
amb l’equip d’intervenció: 
jaqueta i pantaló d’intervenció, 
botes, guants, casc F1 i equip 
de respiració autònom sense 
màscara.
Categoria Som Un Equip: 
Posa’t un repte econòmic i, 
abans de la cursa, realitza 
diverses activitats solidàries 
per aconseguir-ho. Un únic 
corredor/a, un munt de perso-
nes pujant amb tu!
+info: www.verticalmontserrat
Monistrol de Montserrat

CURSA POPULAR 
D’ABRERA
5 Km Asfalt
Sortida i arribada al c/Antonio 
Machado.
Hora: A les 9h
+Info: https://cursaabrera.
wordpress.com/
Abrera

DIUMENGE 6 DE JUNY

LA MOLINENCA
III Edició de la marxa 
cicloturista La Molinenca
45Km 
Hora i lloc de sortida: A les 8h. 
de l’Institut Lluís Requesens.
Organitza Club Sons & Bikes 
+info: https://sonsandbikes.
com/
Molins de Rei

XVII MARXA DE
RESISTENCIA 7 CIMS
La marxa de resistència 7 
Cims va ser creada per do-
nar a conèixer els camins, els 
boscos i els racons del vessant 
penedesenc de la serralada 
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+INFO ACTUALITZADA A  
www.araesport.cat

Prelitoral, situat entremig de 
Barcelona i Tarragona, i alhora 
facilitar que en una sola jornada 
es puguin trepitjar set cims 
dels més destacats i alts del 
Penedès històric, algun dels 
quals voreja els 1.000 metres 
d’altitud.
Prova no competitiva de resis-
tència individual per camins de 
muntanya que té per objectiu 
efectuar el recorregut en un 
temps limitat. El recorregut és 
circular, senyalitzat, regulat amb 
controls de pas i amb la sortida 
i l’arribada a la població de 
Torrelles de Foix. En aquesta 
edició, excepcionalment té una 
distància de 46,6 km i 3.582 m 
de desnivell acumulat.
Durant el trajecte s’enllacen 
set cims: el Clapí Vell, el puig 
de l’Àliga, el Montagut, el puig 
de Formigosa, el Solanes, el 
puig Castellar i el puig de les 
Agulles, que estan repartits 
per quatre comarques: l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, l’Alt 
Camp i l’Anoia, tot passant 
per les poblacions de Torrelles 
de Foix, el Pla de Manlleu i 
Pontons, a més dels municipis 
d’Aiguamúrcia, el Montmell, 
Querol i la Llacuna. Aquesta 
edició, no serà puntuable pel 
Circuit Català de Caminades de 
Resistència.
+info: https://cep.cat/7-cims-
2021-presentacio/
Torrelles de Foix

DIUMENGE 12 DE JUNY 

PELS CAMINS 
DELS MATXOS
63Km + 3.100m 
Hora sortida: 6.30h de la Plaça 
de la sardana
23Km +1.400m 
Hora sortida: 8.30h de la Plaça 
de la sardana
La sortida i l’arribada es situen 
a Torelló (550m). El recorregut 
passa pels llocs més emble-
màtics de la zona: borgonyà, 
bellmunt (1.248m), salt del 
molí, serra de curull, puigsa-
calm (1.514m), la grevolosa, 
cabrera (1.316m), la creu de 
salgueda (1.088m) i el castell 
dels torelló (781m).
La de 63 Km dóna 3 punts 
UTBM. +Info: https://www.
matxos.cat
Torelló

DISSABTE 19 DE JUNY 

BERGA TRAIL

Trail Queralt
14Km +1.000m
Hora de sortida: 10h
Punt més alt: Santuari de Que-
ralt (1.200m) - Punt més baix: 
Berga (708m)
Lloc de sortida/arribada: Plaça 
Cim d’Estela
Trail Figuerassa
25Km +1.774m
Hora de sortida: 9h
Lloc de sortida/arribada: Plaça 
Cim d’Estela
Punt més alt: La Figuerassa 
(1.494m) - Punt més baix: 
Berga (708m)
Ultra Ensija
60Km +3.413m
Hora de sortida: 6.30h
Lloc de sortida/arribada: Plaça 

Cim d’Estela
Punt més alt: Ensija (2.320m)
Punt més baix: Berga (708m)
Recorregut marcat amb cintes 
vermelles amb el logo de la 
Berga Trail blanc.
3 punts UTBM
Kids per categories
Organitza Mountain Runners 
del Berguedà
+info: http://www.bergatrail.
com/
Berga

DIUMENGE 20 DE JUNY 

ECOMARXA

Sortida: A les 10h del
 complex esportiu Guiera de 
Cerdanyola del Vallès.
Actualment s´ha demostrat que 
la pràctica de la marxa nòrdica 
és un dels esports més com-
plets fi ns i tot per sobre de la 
natació. Amb la tècnica correc-
ta de marxa nòrdica es treballa 
el 90% de la musculatura del 
cos i es potencia el treball 
cardiovascular i l’oxigenació 
de la sang. A diferència de la 
caminada normal, que només 
mobilitza el 30% de la muscu-
latura o el córrer on intervenen 
el 60% dels músculs. La marxa 
nòrdica és saludable, segura i 
fàcilment incorporable a la vida 
diària.
Aquest dia hi haurà monitors 
que explicaran la tècnica co-
rrecta i a més a més, acompan-
yaran durant la prova oferint 
consells de perfeccionament;  
també hi haurà avituallaments 
ecològics i molta informa-
ció sobre aquest món de 
l’alimentació saludable.

Cal veure la informació 
de l’organització de cada 
esdeveniment a mida que 
s’acosta la data, tenint en 
compte les restriccions 
per la Covid-19 en cada 
moment.
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E
l 2017 va sortir al mercat 
un model de sabatilles 
fins aleshores mai vist, la 
principal característica 

de les quals era la inclusió 
d’una placa de carboni. 
Aquesta innovació va pro-
porcionar un augment del 
rendiment en els corredors 
i fou una peça clau en el 
projecte de baixar de dues 
hores en marató. Amb un 
preu astronòmic i una estèti-
ca diferents del que estàvem 
acostumats, les noves saba-
tilles s’han venut a un ritme 
frenètic malgrat que dies 
després la federació interna-
cional en prohibís el seu ús 
en competicions oficials. 

Des d’aleshores la majoria 
de les grans marques han 
posat a la venda els seus 
models amb placa de car-
boni, amb la promesa d’un 
augment notori del rendi-
ment. Però, què en sabem 
realment de les sabatilles 
de carboni? Quins estudis 
se n’han fet? Com afecta la 
biomecànica? Tots podem 
portar-ne? És cert l’efecte 
que se’ls atribueix de tenir 
la sensació d’anar sempre 
en baixada, com va dir Ga-
len Rupp?

Si donem un cop d’ull als 
estudis publicats com el de 
Ortega Et, 2021, tots arriben 

pràcticament a les mateixes 
conclusions: la inclusió de 
la placa de carboni produeix 
una millora en l’economia 
de carrera i una menor des-
pesa energètica en compa-
ració amb altres sabatilles i 
corrent a la mateixa inten-
sitat. Aquesta millora de la 
carrera es deu sobretot a la 
reducció del temps de con-
tacte, a una major rigidesa 
en la zona dels metatarsians 
i una reducció de l’oscil·lació 
vertical mentre correm.

Els estudis situen aquesta 
millora entre un 0.5 i un 5% 
en carreres tant de curta 
com de llarga distància. 

LES SABATILLES AMB 
PLACA DE CARBONI

LES SABATILLES AMB 
PLACA DE CARBONI

Text: Adrià Martí Peiró

E N T R E N A M E N T / S A L U T
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Tot i això hauríem de tenir 
més informació sobre els 
efectes musculars que 
poden tenir a llarg termini 
(Hoogkamer W. 2019), sobre 
la seva durabilitat i també 
sobre la rellevància de la 
posició o el disseny general 
de la sabatilla, malgrat totes 
portin en algun lloc una 
placa de carboni. 

En quan als efectes mus-
culars, una de les autores 
d’aquests estudis i ex-atleta 
professional Shalaya Kipp 
posa l’èmfasi en que l’ús 
d’aquestes sabatilles a la 
llarga podria produir un de-
bilitament de la musculatura 
del peu, de la fàscia plantar 
o dels flexors i extensors del 
turmell com podrien ser el 
soli, el tendó d’Aquil·les o el 
tibial anterior, ja que reduïda 
la seva activitat, es veurien 
debilitats.

Personalment crec que, tot 
i que el seu ús s’ha popula-
ritzat molt, encara hi ha vari-
ables poc clares: el percen-
tatge de millora en curses 
de diferents distàncies; com 
afecta la massa corporal del 
corredor; la tècnica de carre-
ra (si es corre més de taló o 
més de punta) o si beneficia 
d’igual manera a un corre-
dor professional que a un 
d’amateur.

E N T R E N A M E N T / S A L U T
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Per acabar, m’agradaria 
destacar que la millora del 
rendiment és multi factorial i 
l’ús de sabatilles de carboni 
només n’és un d’ells. Tenir 
una cura adequada del nos-
tre cos, amb un bon treball 
de força i la supervisió d’un 
fi sioterapeuta, així com 
seguir un programa d’entre-
nament supervisat, pautes 
nutricionals adequades, 
fer una bona recuperació, 

També s’haurà de veure els 
mencionats efectes muscu-
lars a llarg termini, ja que 
coneixent la importància 
del treball de la musculatura 
intrínseca del peu, la mobi-
litat del dit gros i de la resta 
de dits, el treball de man-
teniment de l’arc plantar, 
que actualment està agafant 
molta importància, xocaria 
una mica amb l’ús d’aquesta 
tipologia de sabatilles.
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hidrata-se correctament, 
dormir les hores necessàries, 
etc...infl ueixen tant o més en 
els nostres resultats.  

El rendiment és piramidal 
i els aspectes bàsics no els 
podem oblidar per seguir 
construint a sobre de forma 
sòlida. Això els professionals 
ho tenen clar i ho cuiden 
molt, però potser no tant els 
corredors afi cionats.

Article de:
Adrià Martí Peiró
Preparador Físic i Entrenador
www.adriamartipf.carrd.co

E N T R E N A M E N T / S A L U T
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E Q U I P  D E L  B A G E S

EQUIP
COLLBAIX
EQUIP
COLLBAIX

1010
ANYS

Equip femení de COLLBAIX (d’esquerre a dreta): 
Lea LLorens, Marta Muixí, Cris Millà i Anna Soldevila
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E Q U I P  D E L  B A G E S

EQUIP
COLLBAIX

F o t o g r a f i a :   J O A N  L O C U B I C H E
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E Q U I P  D E L  B A G E S

L’EQUIP 

COLLBAIX
HA FET 10 ANYS

Abans de presentar les in-
tegrants de l’equip femení, 
explicar que l’equip Collbaix 
és un grup heterogeni que 
els uneix la passió per l’es-
port. Sovint entrenen junts 
i de tant en tant també es 
troben al celler per degustar 
alguns dels seus vins i com-
partir una bona estona.

Tot va començar el dia en 
que el Jordi Catllà va pensar 
en fer unes samarretes per-
sonalitzades per participar 
en una cursa i hi va acabar 
estampant la imatge del 
celler de la família, tot i que 
com diu ell, vi i esport no 
lliguin massa.

El que havia de ser una cosa 
petita, amb 4 o 5 integrants 
va anar creixent, actualment 
són uns 30 esportistes i ja 
s’els coneix dins i fora de la 
comarca. Una de les incor-

poracions més destacades 
pel seu alt nivell esportiu és 
la Marta Muixí.

Ja han passat 10 anys des 
de que es va fer la primera 
equipació però la fi losofi a 
de l’equip segueix intac-
ta, es tracta de disfrutar i 
competir cadascú dins de 
les seves possibilitats, sense 
exigències, ni de títols ni 
d’objectius. Com diu el 

Jordi, el seu impulsor:“No 
sóm un club, les llicències 
federatives cadascú se les 
treu allà on vol, només pro-
curem fer una cursa a l’any 
on intentem ser-hi tots, 
però durant l’any cadascú 
fa les competicions que li 
sembla”.

Avui us volem presentar la 
representació femenina de 
l’equip Collbaix:
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Lea Llorens 
22/04/1987
Avià
BICICLETA, carretera i btt

La “la nova” de l’equip 
Collbaix. Un company i amic 
d’Avià, en Josep Itó en forma 
part i gràcies a ell he pogut 
anar coneixent una mica 
aquest equip.
 
Combina la bicicleta de 
muntanya i la de carretera, és 
mestra en educació infantil i 
té 2 filles, de 6 i 2 anys. 

Li agrada competir, i no no-
més per obtenir resultats, sinó 
perquè “és una manera de 
conèixer llocs nous i bonics 
on potser, no hauria anat 
mai”, explica.
Durant la setmana entrena 
entre tres i cinc dies. Mai 
deixa passar més de dos dies 
sense fer res d’esport.
 
De petita feia ballet, la pri-
mera cursa que va fer van ser 
5 km d’asfalt a Manresa. Li va 
agradar tant que va posar-se 
a córrer intentant de fer-ho 
millor cada dia. Al cap d’un 

temps es va comprar una 
bicicleta de carretera i poc 
després va provar de fer triat-
lons. El més emotiu, explica 
“va ser un mig ironman que 
vaig fer a Berga”.
 
Quan va tenir la primera filla 
amb poc temps per entrenar, 
es conformava en sortir 45 mi-
nuts a córrer per la muntanya 
de tant en tant. Com que això 
no li donava per fer gaires 
quilòmetres, va optar per 
entrenar pujades, així incre-
mentava la intensitat en poca 
estona. Va fer alguns podis en 
verticals, en 10km i fins i tot 
en mitja marató de muntan-
ya. Al 2017 va quedar 2a de 
Catalunya de curses verticals. 
Estava motivada i aquell 
mateix any va fer la Marató 
Pirineu, la qual repetiria més 
vegades.
Desde que va tenir la segona 
filla només fa bicicleta. Al 
2020 va fer la Volta als 3 Ports 
d’Andorra on va quedar 3a. 
La seva intenció era fer més 
cicloturistes, però la Covid-19 
no ho va permetre.
Aquest any li agradaria fer-
ne, com també fer alguna 
cursa amb BTT. “Com que 
el virus canvia els plans d’un 
dia per l’altre, ara mateix no 
tinc cap objectiu al cap. Si a 
curt termini trobo una cursa 
que s’adapti al meu nivell 
d’entrenaments i em veig 
forta per fer-la, la faré”.

 

MARTA MUIXÍ
01/09/1984 
Rajadell
Ultratrail  

“A part del suport pels ob-
jectius, formar part de l’equip 
m’ha permès conèixer moltes 
persones fantàstiques que 
comparteixen la mateixa pas-
sió per l’esport i la muntanya 
i amb qui hem pogut gaudir 
de molts entrenaments ple-
gats i confio que encara ens 
en quedin molts més! “

Va començar amb l’equip 
Collbaix el 2019, després de 
guanyar l’Ultra Muntanyes 
de Costa Daurada que era el 
campionat de curses d’ultra-
resistència de la FEEC. 
En saber que no tenia spon-
sor, el Jordi Catllà li va donar 
l’oportunitat de formar part 
de l’equip i li va donar suport 
per fer la Copa d’Espanya 
d’Ultres FEDME.

És mare de dues bessones 
i directora de comunicació i 
màrqueting digital de Miriam 
Ponsa.
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Normalment entrena sis dies a 
la setmana i combina entrena-
ments de córrer amb bici de 
carretera i gravel i també fa 
treball de força i gimnàs.

No ha tingut lesions greus, 
només petites molèsties i 
esquinços recurrents al turmell 
però que amb un bon acom-
panyament de fisioteràpia i 
osteopatia ha pogut resoldre
.  
No tenia tradició de fer esport 
de competició, però sí de 
fer molta muntanya amb la 
seva família. Va començar a 
córrer fa gairebé deu anys i 
de seguida la van motivar més 
les curses de llarga distància. 
La primera que va fer va ser 
Cavalls de Vent el 2012, una 
cursa marcada per una clima-
tologia molt adversa. 

El seu millor any a nivell de 
resultats va ser el 2019 en 

què es va proclamar campi-
ona de Catalunya de curses 
d’Ultraresistència FEEC 
guanyant l’Ultra Muntanya de 
Costa Daurada i fent tercera 
a la Copa d’Espanya d’Ultres 
FEDME. Aquest any també va 
quedar segona a la Tenerife 
Bluetrail, una cursa de 105Km 
que pràcticament arribava a 
coronar el Teide.
Un dels resultats dels que 
està més orgullosa és el de 
3ª a la Ronda dels Cims de 
170km amb +13.500 el 2015 
o la victòria a l’Ultra les Fonts 
el mateix any, una cursa a les 
Terres de l’Ebre que sumava 
120Km en tres etapes.

L’entrenador Rafa Flores és 
qui l’acompanya en la prepa-
ració dels seus objectius. 
A nivell de nutrició no segueix 
cap pauta específica, però li 
dona molta importància i pro-
cura tenir cura de la dieta. 

“Després d’un 2020 tan incert 
se’m fa difícil plantejar un ca-
lendari en ferm. De moment  
només tinc clar que faré l’Ul-
tra del Montseny, la primera 
setmana d’abril, i que si tot 
va bé al juny tornaré a córrer 
la Tenerife Bluetrail, però en 
aquest cas la versió de 71 km. 
Espero acabar de planificar el 
calendari segons com vagin 
avançant les restriccions en 
funció de la pandèmia i sigui 
com sigui l’objectiu és poder 
seguir gaudint de l’esport a la 
muntanya durant molts anys 
més”. 

“El que em fa gaudir 
principalment és l’acti-
vitat a la natura, ja sigui 
corrent, fent bici, esca-
lant o fent alpinisme”.



43ARAESPORT N.20

E Q U I P  D E L  B A G E S

CRIS MILLÀ
1/10/1981
Sant Joan de vilatorrada
Trail

“Per mi formar part d’aquest 
equip és com formar part 
d’una família, hi ha un ambi-
ent immillorable, ens tracten 
d’allò més bé sense demanar 
res a canvi. I que més volem, 
poder provar els millors vins 
del Bages i Catalunya”

Sempre li ha agradat l’esport 
i l’ha practicat des de petita, 
tot i no fer-ho de manera 
competitiva. Fou de més 
gran, l’any 2012 quan es va 
iniciar en les triatlons i el 
2017 en curses de muntanya, 
formant ja part de l’Equip 
Collbaix. 

És Llicenciada en CAFE espe-
cialista en salut, readaptadora 
en lesions i activadora muscu-
lar. És entrenadora personal a 
KINEIN i mare de 2 fills, de 5 
i 7 anys. 

Entrena tres dies a la setma-
na, i a vegades quatre o cinc 
però molt puntual. Les hores 

setmanals van de 5h- 8h.

Va quedar primera el 2012 
en una prova per edats del 
campionat d’Espanya de 
triatló en modalitat sprint.
Va guanyar la seva primera 
mitja marató de muntanya 
el 2019, la Volta Peramola.
El mateix any va pujar al 
primer lloc del podi del 
campionat de les XtrailMa-
raton en modalitat trail.
Aquest any ha quedat 4ª en 
la Montserrat Skyrace.

No té entrenador i no se-
gueix cap tipus de planifi-
cació d’entrenament, tot i 
que es comença a plantejar 
agafar-ne un!! A nivell d’ali-
mentació sempre l’ha cuidat 
però actualment no segueix 
cap dieta.

Aquest any té previst 
participar en el Trail Costa 
Brava i les MissionX3 de 
Klassmark.

ANNA SOLDEVILA
22/06/1988
Balsareny
BICICLETA, carretera i btt

“Vaig començar amb Coll-
baix fa 10 anys, quan el 
Jordi va voler iniciar el tema 
d’esponsoritzar corredors i el 
Marc, la meva parella, hi va 
entrar. Jo hi faig de suport, 
mai m’ha agradat córrer 
però he disfrutat molt fent 
d’acompanyant, estant als 
avituallaments en aquestes 
proves tant bèsties de resis-
tència.”

L’Anna va jugar a futbol molts 
anys i va passar per diferents 
equips.
 
Li agrada anar en bici, tant de 
carretera com de muntanya, 
però no competeix. Surt quan 
en té ganes i la feina d’admi-
nistrativa a la Clínica Odonto-
lògica Raga li ho permet. 

Sortir en bicicleta és una 
manera de desconnectar i 
passar-s’ho bé i ho fa bàsi-
cament els caps de setmana 
sempre que faci bon temps. 
A l’hivern aparca la bici. 

Jo hi faig de suport, mai 
m’ha agradat córrer però 
he disfrutat molt fent 
d’acompanyant, estant 
als avituallaments en 
aquestes proves tant 
bèsties de resistència.”
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Té moltes ganes de tornar a 
fer els avituallaments, l’últim 
any ha sigut especialment 
dur per ella degut al greu 
accident de muntanya que va 
patir la seva parella, el Marc, 
també integrant de l’equip 
Collbaix. 

L’accident del Marc Sellarès
va passar el 4 de gener del 
2020 quan tornava d’escalar 
al Cadí. Anava amb els seus 
amics Carles i Aitor i, ja de 
camí al cotxe, va patinar i va 
caure 200 metres muntanya 
avall. El van trobar quatre 
hores després un equip dels 
GRAE (Grup d’Actuacions 
Especials dels bombers), el 
seu cos estava a 16ºC, ple de 
cops al cap i fractures. Traslla-
dat en helicòpter a la Mútua 
de Terrassa, en arribar li van 
induir el coma i el van operar. 
El seu estat era tant greu que 
no sabien si sobreviuria. 
Va estar 10 dies en coma i 
un mes i mig a l’hospital. Els 
pronòstics eren molt pessi-
mistes, no creien que tornés 
a caminar i quan va despertar, 
no coneixia a ningú. 

Però miraculosament el Marc 
ha anat trencat tots els pro-
nòstics i s’ha recuperat com-
pletament. Ho ha aconseguit 
a base d’esforç i gràcies a les 
persones que han estat al seu 
costat durant tot el procés de 
recuperació. 
  
Té claríssim que és viu gràcies 
a la intervenció dels bom-
bers del GRAE i també a la 
reacció dels seus amics en els 
moments immediats després 
de la caiguda.

Un any i quatre mesos des-
prés de l’accident hem parlat 
amb el Marc al Celler El Molí 
de Collbaix, de com es troba, 
com li ha canviat la vida i què 
n’ha tret de tot plegat... 

Com estàs, continues fent 
exercicis de recuperació?

Fins fa quatre mesos encara 
estava fent el seguiment de 
la clínica Guttman, dos cops 
per setmana feia exercicis de 
tipus sopa de lletres, sumes, 
relacions d’imatges, etc.

Al principi em pensava que 
em quedaria alguna seqüela 
de l’accident ja que tenia 
dos coàguls sanguinis que 
m’ocupaven tot el crani, però 
per sort no me n’ha quedat 
cap, ni de les nou costelles, ni 
de les dues vèrtebres que em 
vaig trencar, ni tampoc a la 
pelvis. L’únic que encara estic 
recuperant és el braç i un dit, 
que encara no els estiro al 
100% 

Vas estudiar arquitectura 
però aviat et veurem vestit 
de bomber...

Tinc molt clar que ho acon-
seguiré, costi el què costi. 
Els bombers em van salvar la 
vida, i jo vull ser bomber per 
fer el mateix. 
Casualment quatre dies abans 
de l’accident m’havia inscrit 
per fer les oposicions.
Després de l’accident i d’uns 
mesos de seguir el pla de 
recuperació de la Guttman, 
vaig aconseguir tornar a llegir. 
La primera lectura que vaig 
fer sencera va ser el llibre de 
l’Eduard Sallent, un alpinis-
ta de Vic. Aconseguir llegir 
un llibre em va empènyer a 
estudiar per les oposicions, 
tot i saber que físicament no 

Retrobament després del greu accident amb alguns membres de 
l’equip.

“Segons els metges, 
el fet de ser esportista 
m’ha ajudat molt en la 
recuperació”
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les podria passar ja que anava 
amb el braç enguixat. De to-
tes maneres em vaig presen-
tar per agafar experiència.
L’alegria va ser immensa al 
saber que havia aprovat la 
primera de les cinc proves. 
Ara estic preparant-me al 
150% per la pròxima convoca-
tòria. Estudio, vaig al gimnàs 
cada dia, matí i tarda i també 
estic fent un curs.

“Jo no he patit ni psico-
lògicament ni dolor en el 
cos, han patit cinquanta 
mil vegades més la meva 
família que no pas jo”

“per sort no m’ha que-
dat cap seqüela, és un 
miracle”

“Jo no he patit ni psico-

“Sense l’Anna, 
no sería aquí”

Pas de “La bolera” tornant de fer el cim del Montblanc

“Sóc el més jove de tots a 
l’Equip Collbaix però el que 
fa més anys que hi és. Vem 
començar amb el Jordi i tres 
més a fer alguna cursa i hem 
anat fent fi ns ara. Collbaix 
ens ha patrocinat sempre i 
en quant a l’accident ha sigut 
clau perque m’ha ajudat a 
gestionar tot el tema amb 
l’assegurança”
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D’esquerre a dreta: Carles, Gerard, Marc, Riki i Aitor.

Collbaix Celler el Molí, el 27 de 
març de 2021.

El teu somni és entrar al grup 
d’actuacions especials...

Un cop hagi aconseguit ser 
bomber, entrar al grup especi-
alitzat en salvaments i rescats 
en el medi natural és la meva 
il·lusió, és com si em toqués la 
loteria.

El Ricard és un dels GRAE 
que em va salvar aquell dia, 
és com si fos de la família. És 
de Bagà i treballa al Parc de 
la Seu d’Urgell, fa poc vam 
gravar un reportatge per Salo-
mon, vam quedar al refugi de 

Prat d’Aguiló. Em va dir que 
quan em van trobar no tenia 
gens clar que visqués, però 
ho van fer tot fi ns el fi nal.
L’altre GRAE que em va res-
catar, el Gerard era el mèdic, 
ell em va controlar la tempe-
ratura i em va subministrar un 
fotimer d’oxigen.

Via “Escabroni Escapullini” 
V+ 125m (Montserrat)

“Tant el Riki com jo estem 
oberts a explicar i ajudar a 
qualsevol persona que de 
la nostra història en pugui 
treure alguna cosa positiva, 
volem que aquesta experièn-
cia serveixi als demès”



47ARAESPORT N.20

Fotografi a: Ruta del Ferro

En aquesta edició de 
“Dormint sobre rodes” ens 
mourem per la comarca del 
Ripollès per descobrir dos 
itineraris molt coneguts: 
La Ruta del Ferro i un tram 
de la Pirinexus. També 
farem el cim del Taga, una 
emblemàtica muntanya on 
gaudirem d’un recorregut 
espectacular i unes vistes 
inmillorables. Fer muntanya 
és fer salut! 
Així que prepara el teu 
vehicle, tria una bona 
companyia i comença a fer 
quilòmetres! T’espera una 
nova aventura sobre rodes 
i un lloc més del nostre país 
per descobrir.

Text i Fotografia: Roser OliverasText i Fotografia: Roser Oliveras
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EL RIPOLLÈS, 
COMARCA DE TURISME 
I MUNTANYA
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Secció 
PATROCINADA

En aquest cas, ens centra-
rem en l’etapa de la Vall de 
Camprodon.

Etapa Vall de Camprodon

Sant Joan de les Abadesses 
- Molló)
Distància: 37km
Altitud màxima: 1.200m 
(Molló)
Altitud mínima: 773M (Sant 
Joan de les Abadesses)
Punts d’interès durant 
la ruta: Sant Joan de les 
Abadesses, Sant Pau de 
Segúries, Camprodon, Coll 
d’Ares (punt més alt de la 
ruta) i Molló (hi ha un parc 
d’animals on podem fer un 
recorregut entre espècies 
autòctones de la zona).

Pirinexus

La Pirinexus és una ruta cir-
cular de 353 quilòmetres de 
recorregut, pensada per fer 
majoritàriament amb bicicle-
ta i per etapes. Transcorre 
pel nord de la província de 
Girona i el sud de la regió 
francesa d’Occitània. Passa 
per un total de 53 poblaci-
ons i 8 comarques diferents. 
Combina vies verdes amb 
altres rutes ciclables, com 
per exemple camins rurals o 
carreteres poc transitades.
Al ser una ruta circular, 
tenim la possibilitat de 
començar-la en el punt que 
ens vagi millor. I sempre 
podem fer el tram que 
preferim i tornar pel mateix 
camí.

Ruta del Ferro i el Carbó

És una ruta històrica que fa 
referència a la tradició de la 
farga al Baix Ripollès i a l’ex-
tracció de carbó a les mines 
d’Ogassa. Uneix Ripoll amb 
Sant Joan de les Abadesses 
seguint el recorregut que 
feia el tren antigament. Tot 
el tram és asfaltat i té un 
desnivell de 160m. Hem 
d’estar al cas perquè en al-
guns punts hem de creuar la 
carretera, tot i que està ben 
senyalitzat. La podem fer 
a peu o amb bicicleta i és 
apte per a tots els públics ja 
que el camí no presenta cap 
difi cultat i no hi ha desnivell. 
La ruta no és circular i té una 
distància d’uns 15 quilòme-
tres. 

Pirinexus - Camprodon Cim del Taga



Cim del Taga

Es pot fer des de diferents 
llocs, en aquest cas, el punt 
de partida es troba situat 
davant l’ermita de Sant Mar-
tí d’Ogassa. L’aparcament 
és petit i pot ser que estigui 
ple depenent de l’època de 
l’any.
Des d’aquí, la ruta té una 
distància de poc més de 8 
quilòmetres i un desnivell 
de 747m. L’excursió es pot 
considerar de difi cultat 
moderada i el cim té una 
altitud de 2.038m. Sempre 
és bo anar amb temps, tenir 
un bon entrepà a la motxilla 
i aprofi tar per fer una bona 
parada al cim i gaudir de les 
magnífi ques vistes panorà-
miques.

Ripoll

A Ripoll hi ha una zona 
gratuïta habilitada per 
autocaravanes i campers 
que es diu Can Guetes. És 
un aparcament asfaltat on 
també hi poden aparcar 
tot tipus de vehicles. Que-
da a prop del centre, per 
tant, si aparquem el nostre 
vehicle podem anar a peu 
a comprar si ens fa falta 
algun cosa.
Disposa de zona per bui-
dar aigües grises i una font 
d’aigua. Està pensada per 
estacionar-hi com a màxim 
24h.

Sant Joan de les Abadesses

Just a l’entrada del poble i 
al costat d’un pont medie-
val hi ha una zona gratuïta 
per campers. Disposa de 
zona per buidar aigües 
grises i aigua potable, tot i 
que els mesos de fred està 
tancada. 

ON PODEM DORMIR?
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Sant Joan de les Abadesses

Àrea St.Joan de les Abadesses

Àrea de Ripoll
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Set Cases

Just al costat del poble de 
Set Cases, hi ha una zona 
de terra i herba on poder 
estacionar i dormir. Està al 
costat d’un rierol i també 
hi ha un camp de terra on 
jugar a pilota. És un espai 
tranquil, queda a prop de 
la carretera principal però 
a l’altra banda tenim bosc 
i natura per poder gaudir 
d’una estona de relax. 
Aquesta àrea no disposa 
de cap servei però és força 
plana.

Camprodon

Al Càmping Vall de Cam-
prodon hi ha una zona 
d’autocaravanes situada 

a l’entrada, amb un espai 
ample per poder manio-
brar. Aquesta zona disposa 
d’aigua potable, desai-
gües i connexió elèctrica. 
Amb l’estada d’autoca-
ravana, estan inclosos els 
serveis del càmping i es 
pot entrar i sortir les 24h 
del dia. S’hi pot pernoctar 
o simplement passar-hi 
una estona.

Molló

Al centre de Molló troba-
rem un aparcament de ter-
ra petit on podem passar 
la nit. Està situat en un lloc 
tranquil i està senyalitzat. 
Des d’aquí tenim vistes 
a la muntanya i els prats 
verds que envolten el 
poble. És un lloc agrada-
ble tot i que hi ha poques 
places per aparcar. 

Ripoll és una comarca de 
muntanya amb un gran 
ventall d’excursions per 
a tots els nivells i llocs 

on fer turisme. Val la pena 
provar la seva gastronomia i 
productes locals. 

Una vegada més, hem gau-
dit sobre rodes d’un indret 
que no ens queda gaire 
lluny de casa i que té molt 
per oferir.

Roser Oliveras
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Àrea de Set Cases

Àrea del Càmping de Camprodon

Àrea del pàrquing de Molló
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