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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 men-
suals que es distribueixen en botigues 
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

Ens acostem al món de l’escalada, 
que aquest any esdevindrà olímpi-
ca,  amb dos joves de gran talent i 
projecció. Amb ells vam parlar de la 
salut d’aquest esport a casa nostra 
i del format amb què es competirà. 
Us deixem l’entrevista que els vam 
fer al Pati Vertical de Manresa.

Per altre banda, comença l’època 
forta de curses i esdeveniments es-
portius de tot tipus, a l’agenda n’hi 
trobareu un tast!

En l’espai d’Excursió amb nens, la 
Neus Parcerisas ens proposa una 
bona caminada fins el Montcau i 
endinsar-nos a la cova de Simanya, 
diversió assegurada amb la canalla!

A Caminant entre Gegants, és el 
torn de parlar, segons Reinhold 
Messner, del més gran, el formida-
ble alpinista polonès Jerzy Kuku-
czka. L’espai que el Jordi Camprubí 
ens regala cada mes i que molts de 
vosaltres l’espereu amb entusiasme!

Per acabar, no deixeu de llegir l’in-
teressant article del Pere Alastrué, 
psicòleg de l’esport, sobre la impor-
tància de la ment en l’assoliment de 
l’èxit esportiu, estic segura us serà 
de gran utilitat alhora d’assolir els 
reptes que us heu proposat aquest 
any!

Som-hi febrer!!
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Format: 16,5 x 23,5 cm
Impressió: Tot color en paper 
estucat brillant de 115g.
Periodicitat: Mensual (no es 
publica a l’agost)
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 de cada mes.  

A G E N D A

La inclusió a l’agenda és gra-
tuïta, excepte si es publiquen 
imatges. Si organitzes algún 
esdeveniment esportiu i vols 
donar-lo a conèixer, envia’ns la 
informació a agenda@araes-
port.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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Participes? Participes? Participes? 
Entra a l’Instagram 

d’ARAESPORT:  @araesport,

busca la publicació amb 

aquesta imatge i PARTICIPA!

DE 2 FORFETS!
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Els germans
MONSECH,
RUT & GUILLEM
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Els germans
MONSECH,
RUT & GUILLEM

Nascuts el 20/02/2002 i el 29/06/2000 respectivament. Viuen a Moià. 
La Rut estudia 2n de batxillerat artístc a l’escola d’Art de Vic i el Guillem 
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la Universitat de la mateixa 
ciutat.

RUT & GUILLEM
 MONSECH

Ens acostem una mica al món 
de l’escalada amb els germans 
Ruth i Guillem Monsech.

Aquest 2020 és any Olímpic i 
per primera vegada l’Escalada 
Esportiva hi serà present. 
Les 6 medalles que s’entregaran 
a Tokio 2020 (tres masculines 
i tres femenines) aniran per 
als escaladors més complets 
en les tres disciplines: veloci-
tat, difi cultat i boulder. A casa 
nostra l’escalada de velocitat de 
competició no té pràcticament 
tradició i molts escaladors estan 
especialitzats en difi cultat amb 
corda o boulder. En aquesta 
entrevista fem una mirada a la 
situació actual d’aquest esport a 
casa nostra.

A.E Com vau començar a esca-
lar? A quina edat?

Rut: Vam començar a escalar 
perquè els nostres pares van 
muntar un rocòdrom a Moià, on 
no hi havia cap sala d’escalada 
oberta al públic. Ells havien 
practicat una mica d’escalada, 
anys enrere. Van construir la 
sala d’escalada Via Boulder. 
Des del moment en què hi van 
començar a haver quatre preses 
al primer plafó, vam començar a 
escalar i ens va encantar, alesho-

res el Guillem tenia 8 anys i jo 6.

A.E A quina edat vau comen-
çar a competir, en quina disci-
plina i amb quins resultats?

Rut: Vaig començar a competir 
quan tenia 8 anys a la copa ca-
talana d’escalada en bloc a Els 
Bous de la Salle. En aquell mo-
ment feia poc que “entrenava” i 
els resultats no eren molt bons, 
però en aquell moment només 
buscava passar-m’ho bé sense 
tenir en compte el resultat

Guillem: La primera competició 
la vaig fer als 11 anys i com en el 
cas de la meva germana, va ser 
una prova de la Copa Catalana 
de Bloc al centre Universitari la 
Salle. Tot just començàvem a 
entrenar regularment i a tenir 
entrenador, recordo que vaig 
quedar 5è. A partir de llavors 
vaig desenvolupar una progres-
sió lenta però constant comen-
çant a pujar podis i guanyar 
proves del circuit català de bloc 
i difi cultat fi ns debutar en la 
Copa d’Espanya d’escalada de 
difi cultat l’any 2013 en què vaig 
aconseguir passar a la fi nal i 
obtenir una 8a posició.

A.E Quina modalitat d’esca-
lada us agrada més, en quina 

teniu millors resultats en com-
petició?

Rut: personalment, les meves 
modalitats preferides són el 
bloc i la corda, cada una es 
gaudeix d’una manera diferent 
i no sabria escollir entre una o 
l’altre. Pel bloc podria dir que 
es necessita més força explosiva 
per afrontar moviments molt 
més durs però més breus, en 
canvi per la corda es necessita 
molta resistència i tècnica per 
estalviar-te el màxim de força 
possible i així intentar arribar el 
màxim d’amunt possible.
Tant en bloc com en corda he 
obtingut bons resultats, la mo-
dalitat que se’m dona pitjor és 
la velocitat.

Guillem: A mi també m’agraden 
més la modalitat de bloc i corda 
(difi cultat). Potser m’ha agradat 
més competir en bloc ja que a 
diferència de la corda, la pressió 
es pot controlar més. La corda 
té un factor determinant i és que 
només pots pujar una vegada, 
llavors qualsevol error o distrac-
ció que suposi una caiguda ja et 
deixa fora de la competició, en 
canvi en bloc tens intents il·limi-
tats i el fet de cometre un error 
pot semblar que no perjudiqui 
tant, tot i que també et pot 
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destinar tot el dia en provar-ne 
una de sola.

A.E  Pels que no coneixem 
gaire bé l’escalada, com es 
definiria una via així?

Rut: Quan parlem d’una via 
que és tant complexe es podria 
definir com a un projecte molt 
ambiciós però al mateix temps 
molt exigent ja que has de po-
sar el teu cos al límit en el sentit 
de que t’has d’esforçar al màxim 
per poder assolir el projecte, 
ningú escalarà la via per tu. Per 
tant, també l’actitud és crucial 
durant el procés.

A.E Quan escaleu en roca, cap 
a quina zona aneu, quines vies 
us agrada fer?

Guillem: Solem anar molt a Siu-
rana i Montserrat, són uns llocs 
impressionants amb moltes vies 
de molts estils diferents i molt 
exigents. 

Rut: En quant a vies m’agrada 
qualsevol tipus de via però 
sempre i quan no sigui molt 
desplomat perquè les vies físi-
ques no se’m donen tant bé, tot 
i que sempre intento escalar en 
tot tipus de roca i d’estils.

Guillem: Jo també intento esca-
lar en tots els estils, però si haig 
de definir un estil de via que 
realment m’agradi seria una via 
d’uns 20 a 30 metres, amb poc 
desplom i regletes.

A.E Què en penseu del format 
Overall en què es presenta 
l’escalada olímpica?

Rut: Jo crec que està força bé 
però sincerament m’agrada més 
el format olímpic que s’utilitzarà 
a París 2024 ja que els Velocistes 
podran competir en la seva mo-
dalitat i els escaladors de bloc 
i corda se’ls premiarà pel que 
han estat fent tota la vida ja que 
actualment tot competidor que 
volgués optar a la plaça olímpi-
ca havia de fer mínimament bé 
la velocitat. D’aquesta manera 
els escaladors es podran centrar 
o bé en velocitat o bé en bloc i 
corda.

Guillem: El format overall era 
necessari per incloure l’escalada 
dins els Jocs. Uns dels criteris de 
selecció de nous esports és que 
l’esport en qüestió pugui tenir 
rècord del món i en l’escalada 
l’única disciplina que ho permet 
és la velocitat, per tant, era 
necessari crear aquest format en 

deixar fora de la final.

A.E Quina via és la més difícil 
que heu aconseguit?

Rut: Actualment el meu màxim 
grau aconseguit és 8a, n’he fet 
uns 6 o 7 però, a causa de les 
competicions, en els últims anys 
no he tingut gaire temps per 
anar a escalar a la roca, alesho-
res no he pogut dedicar gaire 
temps a projectes.

Guillem: El meu màxim grau 
assolit és 8b+ i n’he pogut 
encadenar 3, val a dir, tal i com 
diu la meva germana, aquests 
últims 4 anys no hem tingut 
suficient temps per centrar-nos 
en la roca. Buscar la màxima 
dificultat requereix temps i 
intents als projectes, llavors 
quan hem pogut anar a escalar 
a la roca moltes vegades ens 
hem centrat en realitzar intents 
a vista i al flash, per així provar el 
màxim nombre de vies enlloc de 
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Guillem: Coincideixo amb la 
meva germana, crec que l’Alex 
Megos (Alemanya) té una 
manera d’escalar molt elegant i 
sobretot la seva filosofia de vida 
en què si no aconsegueix un 
projecte o un resultat sempre 
s’atribueix la culpa enlloc de 
posar excuses.

A.E Com compagineu els es-
tudis amb l’entrenament i els 
campionats?

Sincerament és molt difícil 
compaginar-ho tot, cada vegada 
l’exigència dels entrenaments és 
més alta i la dels estudis també, 
per tant és molt important 
ordenar-se al màxim, cosa que a 

què es combinés les 3 disci-
plines. Espero que en un futur 
pels JJOO 2028 (Los Angeles) 
es competeixi per separat cada 
disciplina.

A.E Quins atributs ha de tenir 
un bon escalador?

Guillem: Has de ser molt poli-
valent en quant a estils, has de 
tenir la tècnica per poder escalar 
plaques on el mínim moviment 
brusc et farà caure i tenir la força 
per poder escalar vies des-
plomades de moviments molt 
llargs.

10.- Quins han sigut els vos-
tres referents?

Rut: Per a mi l’Alex Megos 
sempre ha sigut un gran referent 
perquè m’agrada molt com a 
escalador i la manera com afron-
ta els seus projectes i objectius. 
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vegades és difícil, però es fa el 
que es pot.

A.E Heu viatjat molt amb 
l’”excusa” d’anar a escalar?

Guillem: Doncs la veritat és 
que si, sobretot gràcies a les 
competicions internacionals he 
tingut la oportunitat de viatjar 
arreu d’Europa, no només veure 
rocòdroms impressionants sinó 
també visitar ciutats i pobles de 
diferents països.

A.E La força i la preparació 
física són molt importants 
però la força mental juga un 
paper decisiu, és així? Com us 
prepareu aquest aspecte? 

Rut: La força mental és fona-
mental en l’escalada i ho puc 
ven assegurar de primera mà, 
ja que la temporada passada 
no va ser gaire bona a causa de 
les pressions que em posava a 
mi mateixa i és una cosa molt 
difícil de superar la qual encara 
estic treballant i poc a poc va 
millorant.

Guillem: A diferència de la 
meva germana que a vegades 
la ment li pot jugar alguna mala 
passada, crec que en mi és un 
dels meus punts forts, sobretot 
a competicions internacionals 
moltes vegades no era ni de 
bon tros el més fort de la com-
petició però en canvi sempre 
aconseguia donar el meu 
màxim i creure en les meves 
possibilitats. No em pressiono.

A.E Quantes hores al dia dedi-
queu entrenar i escalar?

Rut: A entrenar unes 2h cada 
dia menys divendres que toca 
descansar, per altra banda, els 
caps de setmana, si els tenim 
lliures, intentem escalar com a 
mínim 1 dia.

A.E Qui us porta els entrena-
ments?

Rut: Des de que vam començar 
a competir l’Oriol Maraver és el 
nostre entrenador, amb ell ens 
intentem veure 1 o 2 dies per 
setmana (dels 4 que entrenem). 
Els entrenaments els realitzem 
bàsicament a dos llocs, a Moià 
(on tenim un petit plafó privat a 
5 minuts de casa) i  els dimecres 
a El Pati Vertical a Manresa, un 
rocòdrom obert a tot el públic 
que ofereix varietat d’estils i 
nivells perquè tothom pugui 
practicar l’escalada.

A.E Formeu part d’algun club 
esportiu? 

Guillem: L’escalada a diferència 
de molts esports no existeixen 
clubs esportius, per tant les 
competicions estatals es com-
peteix per comunitats autòno-
mes. En aquest sentit estem 
anys llum d’altres països com 
França en què si que existeixen 
clubs privats. Els clubs esportius 
a Espanya només els utilitzem 
per estar federats (cosa essenci-
al per a poder competir) i molts 
d’ells són clubs excursionistes. 

Nosaltres estem federats al Club 
Excursionista Alpicat (Lleida).

A.E Heu patit alguna lesió im-
portant practicant l’escalada?

Rut: Escalant he anat patint 
petites lesions al llarg dels anys 
però no he patit cap lesió greu 
fent escalada per sort.
Guillem: Lesió en sí no, tot i 
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que farà dos anys vaig patir 
un accident degut a una forta 
caiguda que em va ocasionar un 
trau al cap.

A.E Practiqueu un altre esport 
per complementar l’escalada 
per exemple, o algun esport 
d’aventura?

Guillem: Quan vam començar 
a escalar fèiem judo però va ar-

ribar un moment on vam haver 
de decidir i ens vam decantar 
per l’escalada. Des d’aleshores, 
només anem a córrer 1 o 2 cops 
per setmana per complementar 
l’escalada.

A.E En quin nivell es troba 
l’escalada a Catalunya? Hi ha 
algun centre de tecnificació? 
El fet que aquest any esde-
vingui olímpica, s’ha notat en 

la creació de nous rocòdroms, 
especialment de velocitat, de 
15m. d’alçada?

Guillem: L’escalada a Catalunya 
ha vist un increment notable 
en quan a nens que practiquen 
aquest esport gràcies a l’obertu-
ra de sales d’escalada repartides 
per tot el territori. El nivell ha 
pujat però encara falta molta fei-
na per tal d’arribar al de països 
més avançats com França, Itàlia 
o Àustria, ja sigui per la formació 
de tècnics, com pels responsa-
bles de l’equipament de les sa-
les, que adaptin els blocs a estils 
de competició. Paral·lelament, 
falten moltes infraestructures 
pel que fa l’escalada de corda 
i dificultat, la majoria de sales 
d’escalada de Catalunya són 
només de bloc i les que tenen 
corda són força baixes. Ara com 
ara no existeix cap rocòdrom 
que tingui una alçada com a mí-
nim de 15m (alçada necessària 
pel mur de velocitat oficial) per 
tant, els qui practiquen aquesta 
disciplina s’han de desplaçar fins 
a Pamplona o Madrid.
Rut: Existeix el Centre de Tec-
nificació d’Escalada Esportiva 
de Catalunya (CTEEC) en el 
qual jo hi he estat 4 anys i on he 
pogut evolucionar moltíssim, el 
Guillem hi ha estat 3 anys.

A.E  Hi ha algun tipus d’ajuda 
a nivell de les administracions 
públiques?

Guillem: Molt poca, les sub-
vencions que rebem a nivell 
de CTEEC i FEEC només ens 
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permeten poder pagar els des-
plaçaments i allotjaments de les 
competicions estatals. Faltarien 
ajudes econòmiques que faci-
litessin la construcció de zones 
preparades tant de bloc, corda i 
bloc destinades a l’entrenament 
de competició, ja que moltes 
sales l’equipament es centren 
en potenciar el públic (sovint de 
nivell amateur) i deixa de banda 
l’equipament pels escaladors 
de competició. Tenint espais 
habilitats ajudaria a fer concen-
tracions i entrenaments per tal 
de preparar tant competicions 
estatals com internacionals i no 
ens hauríem de desplaçar a paï-
sos d’Europa per poder preparar 
amb les condicions adequades 
les competicions.

A.E  Rebeu alguna ajuda de 
patrocinadors? 

Guillem: Tenaya ens dóna peus 
de gat des de fa 9 anys, Korda’s 
Ropes ens dóna cordes d’es-
calada des de fa 3 anys. El Pati 
Vertical ens ajuda deixant-nos 
entrenar de forma gratuïta a 
les seves instal·lacions i el Club 
Excursionista Alpicat ens paga 
les llicències federatives.

A.E  Quin paper hi han tingut 
els vostres pares en tot això…

Rut: Els pares sempre ens han 
estat donant suport i animant. 
No ens han pressionat mai per-
què entrenéssim més o volgués-
sim formar part de l’equip català 
o espanyol, en aquest sentit ens 
han deixat molta llibertat però 
sempre ens recorden que hem 
de ser conseqüents amb les 
decisions que prenem.

A.E Per acabar, una pel·licula? 
Rut:  Forest Gump, 
Guillem: El Señor de los Anillos

A.E Un llibre?
Rut: La ciudad de Papel, 
Guillem: Córrer per ser lliure

A.E Un disc, cançó o grup de 
música?
Rut: Magrda molt Coldplay però 
per escalar m’agrada molt Lose 
Yourself d’Eminem. 
Guillem: Els amics de les arts.

A.E Un costum o mania? 
Rut: Abans d’escalar una via 
o un bloc en una competició 
m’haig de posar magnesi líquid 
a les mans.
Guillem: M’agrada posar-me 
sempre primer el peu de gat 
esquerre.

Entrevista realitzada a “El Pati Vertical” de Manresa. Gener 2020. 
Gràcies nois i molts d’èxits!
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DIUMENGE 2 DE FEBRER

9a Edició 
CURSA DE 
MUNTANYA
SÚRIA- LASTREMA 
12km 1.000m+
Hora: A les 10h
Lloc: Pla de la Font
Inscripcions a Runedia i el 
mateix dia de la cursa fi ns 45’ 
abans de la sortida (màxim 120 
corredors). 
Súria

KEDADA TRAIL
KASTELLTERÇOL
42 Km 1.800m+ 
21Km 1.000m+
12km 500m+
Sortida: A les 8h 42Km; a les 9h 
21km i a les 9.15h la de 12 Km.
Castellterçol

13a Edició
CURSA MONT-RODON
Cursa de muntanya de 
Matadepera 
13Km 600m+
Sortida: A les 10h.
Lloc: Plaça del Casal de Cultura 
de Matadepera.
Una cursa tècnica amb un 90% 
de corriol que transcórrer pel 
massis del Montrodón i la Costa 
del Tet.
Matadepera

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 21 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - Zaragoza
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 9 DE FEBRER

CORRIOLS BIKE
PUIG-REIG
Hora: De 8.15h - 9h
37Km i 1.000+
25Km i 700+
Organitza: Ajuntament i Club 
Ciclista Puig-Reig. 
Puig-Reig

8a Edició 
SANTRUNMON
Hora: A les 9.30h
23 Km
Cursa amb els mateixos ingre-
dients de sempre, temperatura 
agradable, corriols, castells, 
boscos i un terreny escarpat 
puja i baixa.
Sant Ramon (La Segarra)

ALMOGÀVERS RACE
12Km
Hora: 9.30h
Lloc: Camp 3 CDTH, Les Pe-
dritxes.
Molt més que una cursa 
d’obstacles, una aventura per a 
tots els públics. Espectaculars 
paisatges de muntanyes i rieres, 
roca i bosc, al Parc Natural de 
Sant Llorenç.
Matadepera

DIMECRES 5 DE FEBRER

BÀSQUET
BAXI MANRESA
BCL Jornada 14
Baxi Manresa - D.Sassari
Hora: A les 20h
Lloc: Pavelló Nou 
Congost
Manresa

DISSABTE 8 DE FEBRER

CARDONA 
URBAN TRAIL
1.252 graons, 7,1Km
i 600 m+
Sortida: A les 17.30h. 
Sortida: Plaça del Mercat (da-
vant de l’església de Cardona).
Cursa amb un format nou, 
urbana i circular. El recorregut 
consta de La sortida per ca-
laixons, perquè els participants 
no trobin embussos en la zona 
d’escales.
SERÀ NECESSARI L’ÚS 
DE FRONTAL, JA QUE HI 
HA ZONES POC O GENS 
IL·LUMINADES.
La carrera serà competitiva.
Enguany com a novetat hi 
haurà una cursa per a nens i 
nenes a les 17h.
Cardona

TALLER
CUINA DETOX
Hora: De 10h a 12.30h
Lloc: Dir-Gimbe
Preu: Socis 20€ , no socis 30€
Manresa

PER PUBLICAR A  L’AGENDA:
publicitat@araesport.cat
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DIUMENGE 16 DE FEBRER

25a RUTA DELS 
SENDERS i
XXVIII PEDALADA BTT
“Sant Valentí”
Hora: A les 9.30h
42Km 1.122+
20Km 
Navarcles

LA CURSA DELS
LLEBRERS
Canicròs/Caminada 
solidària
7,7Km
Hora: A les 9h
Lloc: Parc del Bosquet
Sant Fruitós de Bages

BAIXADA DE LA 
LLUM
Montserrat-Manresa
22,6Km
La Festa de la Llum és la més 
universal i, alhora, la més 
peculiar de totes les tradicions 
Manresanes. El Centre Ex-
cursionista de la Comarca de 
Bages organitza any rere any 
des de en fa més de 40, la tra-
dicional Caminada de la Llum, 

que consisteix en la baixada 
de la llum de Montserrat fi ns 
l’església del Carme.
El recorregut consta d’uns 25 
km que es completen en unes 
5 hores, donat les constants 
parades als múltiples controls 
d’avituallaments i la parada 
per dinar, també, a càrrec de 
l’organització.
La pujada es fa amb autobusos 
des de l’estació, per anar direc-
te al cambril, on es fa un breu 
acte de salutació. Just abans de 
la sortida s’ofereix als inscrits 
una tassa de xocolata calenta i 
coca. 
Principalment el recorregut 
transcorre per camins i trams de 
carrers asfaltats.
Monestir de Montserrat – Santa 
Cecilia – Can Martorell – Cas-
tellgalí – Barriada de sant pau 
– Manresa.
Hora de sortida dels busos: 
A les 9h. des de l’estació 
d’autobusos de Manresa en 
direcció Montserrat.
– Encesa de la llum a les 10h 
a la capella del cambril de la 
basílica de Montserrat.
– Xocolatada a la plaça a les 
10.30 h.
– Sortida caminada en direcció 
Manresa a les 11h.

– Arribada de la Llum a 
l’església del Carme entre les 
16h i les 17h.
Manresa

DIMARTS 25 DE FEBRER

XERRADA
ELS SUCRES AMAGATS. 
QUINES ALTERNATIVES 
TENIM?
Hora: A les 9.30h
Lloc: Dir-Gimbe
Preu: Socis gratuït, no socis 5€
Manresa

DIMECRES 26 DE FEBRER

XERRADA
ELS SUCRES AMAGATS. 
QUINES ALTERNATIVES 
TENIM?
Hora: A les 9.30h
Lloc: Dir-Gimbe
Preu: Socis gratuït, no socis 5€
Manresa

DIUMENGE 1 DE MARÇ

LA CORRIOLADA 
DEL COLLBAIX
58Km i 1.550+
40Km i 1.000+
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32 Km i 700+
Sortida: Davant Escola 
Ametllers
Hora: A partir de les 7.30h
Sant Joan de Vilatorrada

DISSABTE 7 DE MARÇ

TALLER
DOLÇOS SALUDABLES
Hora: De 10h a 12.30h
Lloc: Dir-Gimbe
Preu: Socis 20€, no socis 30€
Manresa

DIUMENGE 8 DE MARÇ

TRANSÈQUIA
Recorregut a través de la 
Sèquia, un canal d’aigua que 
origina les Festes de la Llum, 
que es celebren cada any a 
Manresa el dia 21 de febrer.
Des de Balsareny, passant pels 
termes municipals de Sallent, 
Santpedor i Sant Fruitós de 
Bages, fi ns arribar al Parc de 
l’Agulla de Manresa.
Més info: http://parcdelase-
quia.cat/transequia/
Balsareny

DEL 13 AL 15 DE MARÇ

LES COMES 
4X4 
FESTIVAL
Els 70km de pistes off-road 
classifi cades per colors segons 
el nivell de difi cultat són sens 
dubte, el gran atractiu del cap 
de setmana per a tots els par-
ticipants. El paradís per a tots 
els amants de l’off-road.
Una de les activitats estrella 
és la Exhición Dakar BFGoo-
drich, on es podrà veure en 
acció alguns dels vehicles més 
espectaculars de l’Ral·li Dakar 
2020.
La Supertrack i l’exhibició “Les 
Comes 4×4 Extreme”, seran 
algunes de les grans atraccions 
d’aquest esdeveniment, on 
podrem veure molts dels 4×4 
més extrems de l’món, superar 
obstacles impossibles.
Més info: https://www.lesco-
mes4x4festival.com
Súria

DIUMENGE 15 DE MARÇ

LA MARXA DEL 
SETGE DE CARDONA
Hora: 7h.
Sortida: Baluard de Sant Vicenç 
del Castell de Cardona
La Marxa del Setge de Cardona 
és una caminada de resistència 
de 50,5 km i  4.574 m. de des-
nivell acumulat, forma part de 
Circuit Català de Caminades de 
Resistència 2020 (CCCR 2020) 
sent enguany la segona prova 
del calendari i  donant 21 punt 
a tots i totes les participants 
que la fi nalitzin. També hi ha la 
possibilitat de fer un recorregut 
més curt de 29,5 km i 3.020 
m. de desnivell acumulat que 
en aquest cas no puntuarà pel 
CCCR 2020.
Cardona

CURSA DE LA DONA 
DE MANRESA
5Km Caminant o corrent
Sortida: Vela Club Fitness
Hora: A les 10.30h.
ManresaINFORMACIÓ ACTUALITZADA

A ARAESPORT.CAT
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“D
e l’Himalaia 
no es torna. 
Quan has vin-
gut aquí per 
primera vega-

da, ell es queda amb tu 
per sempre. Habita en tu 
com una costum, potser 
com un virus, sempre 
com una necessitat. Pots 
escapar-te’n a estones, 
tornar a casa, però la 
resta del temps tu l’hi 
pertanys”. Aquesta frase 
que no és de Kukuczka 
sinó d’Iñaki Ochoa de 
Olza, un alpinista basc 
que a l’igual que Kukuc-
zka va donar la seva vida 
per la muntanya, podria 
molt ben ser l’epitafi  
del formidable alpinista 
polonès. Un alpinista de 
qui Reinhold Messner, el 
primer home en ascendir 
les 14 muntanyes més 

altes del planeta, només 
va poder dir després que 
aquest completés la ma-
teixa gesta amb la meitat 
del temps i molts menys 
recursos dels que havia 
emprat el tirolés: “Tu no 
ets el segon, tu ets el 
més gran”.

Els inicis

Nascut el 1948 prop de 
Katowice, al sud-est de 
Polònia, Jerzy Kukuczka 
“Jurek” com el conei-
xerien els seus, s’inicià 
als 16 anys en el món de 
l’escalada. Com molts 
d’altres, aquesta va ser 
la seva manera d’escapar 
d’una realitat llòbrega i 
desesperançada enmig 
d’una Polònia devastada 
pels efectes de la Segona 

Guerra Mundial. Impel·lit 
per unes ànsies voraces 
de llibertat i descober-
ta, molt aviat els Tatras, 
una serralada que limita 
amb Eslovàquia i Polò-
nia i feu de les millors 
generacions d’alpinistes 
polonesos, es convertiren 
en el seu terreny de joc 
preferit. Malgrat que el 
1971 un dels seus millors 
amics moriria escalant 
una de les vies més difí-
cils del massís, fet que el 
portaria a dubtar serio-
sament sobre el sentit 
de la seva activitat, i que 
tres anys després hagués 
de renunciar al Denali (el 
cim més alt dels Estats 
Units) per culpa del mal 
d’alçada i a l’amputació 
d’un dit del peu degut a 
les congelacions, Jurek, 
dotat d’una fortalesa 

JERZY KUKUCZKA
“EL MÉS GRAN”

Jordi Camprubí

C A M I N A N T
ENTRE

GEGANTS
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descomunal i d’una 
resistència física i psíqui-
ques indestructibles, no 
va vacil·lar mai malgrat 
les adversitats i aquests 
difícils inicis no feren sinó 
educar-lo en el difícil art 
del sofriment que tantes 
vegades aplicaria en els 
seus estimats Himalaies 
fins a convertir-se, indis-
cutiblement, en el més 
gran alpinista de tots els 
temps.

La cursa

Provenir d’un país com 
Polònia asfixiat política-
ment i econòmica, i haver 
de fer front a més a més 
a les descomunals des-
peses d’una expedició, 
no havia de ser una tasca 
gens fàcil, així doncs, la 
perspectiva d’una penosa 
ascensió podia ser vista, 
almenys, com la menor 
de les dificultats. Quan 
Jurek va entrar de ple en 
la cursa pels 14 vuit mils, 
una cursa que alguns pre-
sentarien com un invent 
dels mitjans per crear 

una falsa rivalitat entre 
ell i Reinhold Messner i 
guanyar més atenció me-
diàtica, l’època daurada 
de l’himalaisme s’havia 
acabat. Tots els cims de 
més de vuit mil metres 
havien estat conquerits 
i el següent nivell pas-
sava per dur el mateix 
tipus d’escalada que 
s’estava desenvolupant 
als Alps fins a les grans 
muntanyes amb ascensi-
ons lleugeres, ràpides i 
buscant sempre noves i 
estètiques rutes d’ascens. 
Però les dificultats inhe-
rents en l’organització 
de les grans i costoses 
expedicions clàssiques 
que havien estat sempre 
enteses amb els mateixos 
paràmetres dels grans 
desplegaments militars, 
feien inviable la possi-
bilitat de plantejar-se 
múltiples projectes. Fins 

que va arribar en Messner 
i ho va canviar tot, i l’any 
1975 es va convertir en 
el primer ésser humà en 
escalar tres vuit mils en 
una mateixa temporada. 
Cap a finals dels anys 70 
ja n’acumulava sis, entre 
els quals una de les fites 
alpinístiques més memo-
rables de tots els temps: 
l’ascensió a l’Everest junt 
amb Peter Habeler sense 
l’ús d’oxigen addicional, 
una fita atlètica que fins 
aleshores s’havia cregut 
humanament impossible 
o que podia comportar 
danys irreversibles pels 
qui gosessin intentar-la. 
Messner, amb el seu estil 
lleuger (va ser el primer 
en pujar a un cim de més 
de vuit mil metres en so-
litari des del camp base), 
la seva renúncia a l’ús 
d’oxigen artificial i la seva 
manera d’afrontar les es-

C A M I N A N T 
ENTRE

GEGANTS

Imatge: Jerzy Kukuczka. Archiwum@jerzykukuczka.com
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calades a través de rutes 
inexplorades, va marcar 
el camí a seguir. Jurek no 
podia sinó seguir la seva 
estela, que ho aconseguís 
en la meitat de temps del 
què havia usat el gran 
alpinista austríac, amb 
deu noves rutes, quatre 
primeres hivernals i no-
més usés l’oxigen artificial 
en una sola de totes les 
seves ascensions, sumat 
a les enormes dificultats i 
a l’escassetat de recursos 
amb les quals va haver 
de batallar, el convertirien 
en un heroi nacional i en 
un referent mundial de 
l’escalada en altitud.

Diuen els que el cone-
gueren que malgrat tenir 
una aclimatació lenta a 
l’alçada, Jurek un cop 
aclimatat era imparable. 
La seva fortalesa, la seva 
capacitat enorme per 

entomar les adversitats  
que deixava bocabadats 
aquells que l’acompanya-
ven, la seva resistència 
llegendària units a la 
creativitat i l’audàcia amb 
què afrontava les seves 
ascensions, el convertiren 
en un ésser de l’Himalaia 
per qui la calidesa i el re-
pòs de la llar cada vega-
da eren menys seductors 
i com molts alpinistes 
consumats només se 
sentia complert quan 
s’envoltava de la majes-
tuositat i la simplicitat de 
les grans muntanyes.

No content amb conver-
tir-se en el segon home a 
coronar tots els cims de 
més de vuit mil metres, 
Jurek volia fer-ho per la 
porta gran i els Himala-
ies i a l’hivern li donaren 
la oportunitat de fer-
ho. Així doncs, a través 

d’arriscadíssimes i a la 
vegada elegants rutes, 
Kukuczka es va convertir 
en el primer home en 
ascendir a varis cims de 
més de vuit mil metres en 
una mateixa temporada 
hivernal, assolint amb la 
conquesta de l’Anapurna 
una de les seves millors 
creacions. Una muntanya 
que havia vist el malaurat 
assetjament de sis expe-
dicions anteriors amb un 
alt percentatge de morts 
i cap d’èxit, i que rebria 
en el seu cèlebre llibre 
autobiogràfic “Mi mundo 
vertical”  el malnom de 
“L’infern gelat”.

“L’infern gelat” 

“Escalàvem la muntanya 
en una ombra perma-
nent. Només els munta-
nyencs poden entendre 
què significa aquesta 
inacabable ombra gelada 
en la qual és impossi-
ble alliberar-se ni un sol 
moment d’un fred que 
mossega, que penetra 
fins al més profund, que 

Imatge: Jerzy Kukuczka. Archiwum@jerzykukuczka.com
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s’emporta tota voluntat 
i esperança”. Quan van 
arribar al Camp Base als 
peus de l’Anapurna, no-
més 19 portejadors dels 
60 que havien contractat 
havien estat capaços 
de superar les penoses 
dificultats que s’hi van 
trobar. Els quatre alpinis-
tes que intentarien l’atac 
al cim, entre els quals dos 
dels millors escaladors 
polonesos del moment: 
Cristoph Wielicki i 
Wanda Rutkiewicz, 
havien decidit que des-
prés d’haver transcorre-
gut dues perilloses nits 
d’ascensió sepultats per 
la neu i amb perill cons-

tant d’allaus, aquella 
seria la darrera abans no 
retornessin al campament 
base. Kukuczka, però, 
envigorit com sempre a 
primera hora del matí, 
manifestava les seves ga-
nes de continuar l’ascens 
davant l’estupefacció de 
la resta dels seus com-
panys. Ell i Hajzer, l’únic 
dels altres tres alpinistes 
que va cedir a acompa-
nyar-lo, assolirien el cim 
de l’Anapurna després 
de tota una altra penosa 
jornada d’ascensió entre 
la boira. Eren les quatre 
de la tarda, una hora de 
per si molt arriscada i 
perillosament suïcida en 

aquella època de l’any. 
Ja de retorn, quan per fi 
arribaren a l’últim cam-
pament d’altura, ja era 
negre nit. Havien trobat 
les tendes de miracle. 
Era el quart vuit mil a 
l’hivern per a Kukuczka. 
Mai ningú no havia fet 
res de semblant. En el 
seu retorn i preguntat per 
quines havien estat les 
seves sensacions en fer 
el cim aquest respondria: 
“A vegades hom senzilla-
ment no sent res i només 
pots estar concentrat en 
seguir respirant”.

El 18 de setembre 
d’aquell mateix any 1987, 
Jerzy Kukuczka es con-
vertiria, només 11 mesos 
després que Messner, en 
el segon home a comple-
tar les 14 muntanyes més 
altes del planeta. La seva 
poderosíssima atracció, 
no obstant, seguiria arra-
pada a ell com una força 
irresistible i poc temps 
després emprendria de 
nou el viatge de retorn. 
Les muntanyes el recla-
maven una altra vegada.

Imatge: Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz
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La cara sud del Lhotse

Kukuczka li havia dit a la 
seva dona Celina, que 
ascendir el Lhotse per 
la seva cara sud era un 
dels darrers somnis que 
li quedaven per fer com 

a alpinista i que després 
d’aquella expedició 
s’agafaria les coses amb 
més calma. Temps des-
prés Celina explicaria que 
aquell dia en què marit 
i muller van despedir-se 
per darrera vegada, va 
sentir una estranya sensa-
ció d’abatiment i que tot 
li va semblar més gris i 
més trist que de costum. 
Per què anar-hi, doncs, si 

ja tenia els 14 vuit mils? 
Li preguntaren a l’anda-
na. Per què si tot ha anat 
tant bé hauria ara de 
renunciar-hi? Respongué 
Kukuzcka sorneguer.

Jurek i Ryszard Pawlowski 
avançaven a uns 50 
metres l’un al davant de 
l’altre. Els dos alpinistes 
anaven a bon ritme i per 
sobre seu, el final de 



26 Febrer 2020

C A M I N A N T
ENTRE

GEGANTS

Jordi Camprubí Ruiz

(“Jerzy Kukuzcka y el camino 
desconocido” de Jorge Jimé-
nez, Revista Oxígeno)

l’aresta cimera s’intuïa 
entre els núvols que 
enjogassats s’obrien 
i es tancaven. Eren a 
uns 8.200m d’altitud 
i Kukuzcka anava al 
capdavant. Havien hagut 
de renunciar a la corda 
que haurien hagut de fer 
servir si el glaç acumulat 
no els hagués difi cul-
tat extremadament les 
maniobres, i van optar 
per utilitzar una corda 
que havien comprat de 
segona mà al mercat de 
Kathmandú de la qual 
no en coneixien la pro-
cedència ni l’estat i que 
només els hauria hagut 
de servir com a corda 
de seguretat. De cop i 
volta, en Jurek va patinar 
i sorprès, ell també, per 

aquella caiguda ines-
perada, va començar a 
rodolar muntanya avall 
a l’espera que la corda 
aguantés la sotragada. 
Pocs segons després, 
però, la corda es va 
trencar i el gran alpinista 
polonès desapareixia en 
aquell mar de gel i neu 
engolit per un abisme 
de 2.000m sota els seus 
peus.

El món de l’alpinisme 
havia perdut un dels seus 
referents indiscutibles, 
algú que semblava més 
proper a la fi gura dels 
déus que a la dels ho-
mes, però el seu llegat i 
el seu esperit indomables 
seguirien desafi ant per 

Per saber-ne més:

“Mi mundo vertical”
Jerzy Kukuczka
Editorial: Desnivel

Jordi Camprubí Ruiz

sempre més les colossals 
muntanyes del món i 
aquells que s’atrevissin a 
sotjar-les. 

Imatge: Jerzy Kukuczka. Archiwum@jerzykukuczka.com
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Pere Alastrué

Q
ue la ment ens condici-
ona el nostre rendiment 
no és cap secret i la 
psicologia de l’esport 

ens ajuda a controlar tots 
els processos mentals que 
infl ueixen a mantenir o ma-
ximitzar els nostres entrena-
ments i el rendiment en les 
competicions.

Anem a conèixer unes tècni-
ques d’entrenament psicolò-
gic necessàries per entrenar 
la nostra ment i preparar-nos 
específi cament per assolir 
els nostres reptes. L’entre-
nament psicològic ha de ser 
personalitzat i específi c per 
cada esportista en funció 
de les seves característiques 
i dels reptes que aquest 
vulgui aconseguir, però us 
donaré una orientació gene-
ral per poder optimitzar els 
vostres entrenaments.

Controla i dirigeix els teus 
pensaments

Durant les sessions d’en-
trenament el nostre cervell 
no para de “treballar”, ho 
anomenem el diàleg intern. 
Aquest ha de ser positiu i 
centrat en el que estem fent 
per a tal de poder maximit-
zar els benefi cis del nostre 
esforç.

Utilitzem una metàfora: els 
pensaments són com l’aigua 
d’un riu, si la volem parar 
podem crear una presa, 
però l’aigua fl ueix i no 
deixa de circular fent que es 
desbordi si la volem aturar. 
Per tant, hem de canalitzar 
el curs del riu i, d’aquesta 
manera, aconseguir que 
passi per on volem i evitar 

que arribi a espais on podria 
ocasionar danys. Doncs bé, 
com hem dit, els nostres 
pensaments fl ueixen i no-
saltres hem de canalitzar-los 
perquè no es converteixin 
en una cosa perjudicial, sinó 
en tot el contrari. 

El primer que hem d’acon-
seguir és fer conscient el 
nostre diàleg intern, és a dir, 
hem de fi xar-nos en el que 
pensem i el que ens diem 
en els entrenaments. Pot 
ser que una part d’aquests 
pensaments siguin negatius 
i ens portin a conclusions 
que ens desmoralitzen o 
ens bloquegen. Per tant, us 
proposo un exercici molt 
senzill per tal d’identifi car 
els pensaments negatius. 
Consisteix en fer una taula 

Pere Alastrué

COM LA MENT ENS POT AJUDAR A 
ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES
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amb 3 columnes: en la pri-
mera posarem la situació en 
la qual hem tingut aquests 
pensaments; en la segona, 
descrivim amb detall i el 
més literalment possible 
què he pensat; finalment, en 
la tercera columna posarem 
l’emoció que aquest pen-
sament ens ha generat o 
l’estat al qual ens ha portat.

Us poso un exemple:

És evident que pensant 
d’aquesta manera el meu 
rendiment es veurà perju-
dicat, i el que és pitjor, puc 
arribar a creure el que penso 
i desistir en la meva obstina-
ció o arribar a conclusions 
que em facin abandonar els 
reptes plantejats.
Existeix una connexió di-
recta entre els meus pensa-
ments, les meves emocions i 
el meu rendiment, per tant, 
hem d’abordar els primers 
i conduir-los perquè em 
generin major confiança 
i positivitat, amb la qual 
cosa, el rendiment es veurà 
millorat. 

Ara us proposo continuar 
amb l’exercici anterior. Un 
cop tenim identificats els 
pensaments negatius és el 
moment de posar-los en 
dubte, o bé, donar-los-hi un 
toc d’objectivitat i realis-
me, per això, crearem una 
columna nova on apuntarem 
els pensaments racionals. 
Perquè ens quedi més clar, 
serien el que ens diria un 
bon amic si li expliquéssim 
el que ens passa pel cap. 
Han de ser pensaments 
sincers i realistes però que 
ens portin a una conclusió 
positiva i racional sobre 
el que ens està passant. 

SITUACIÓ

Durant la sor-
tida llarga de 
cap de setmana 
en bicicleta de 
carretera amb els 
companys. Port 
de muntanya.

PENSAMENT 
NEGATIU

“no puc”; “no 
ho entenc...com 
pot ser que tirin 
així?”; “no podré 
seguir la roda”; 
“crec que em 
planto”...

EMOCIÓ

Nervis, tensió, 
desànim.

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

Hem de creure’ns aquests 
pensaments, és a dir, no ens 
funcionarà si simplement 
ens animem o neguem 
obvietats, hem d’arribar a 
conclusions que nosaltres 
mateixos ens creguem. Po-
sem un exemple continuant 
la taula anterior:

SITUACIÓ

Durant la sor-
tida llarga de 
cap de setmana 
en bicicleta de 
carretera amb els 
companys. Port 
de muntanya.

PENSAMENT 
NEGATIU

“no puc”; “no 
ho entenc...com 
pot ser que tirin 
així?”; “no podré 
seguir la roda”; 
“crec que em 
planto”...

EMOCIÓ

Nervis, 
tensió, 
desànim.

PENSAMENT 
RACIONAL

“No et pressionis, has 
de seguir el teu ritme”; 
“Ells porten més Km, 
és normal que tirin”; 
“Segueix el teu ritme, 
no cal donar-ho tot ara”; 
“Queden molts dies d’en-
trenament, no t’atabalis, 
ja arribarà”; “Qui t’ha dit 
que hagis de seguir la 
seva roda”.Ha de quedar clar que els 

pensaments racionals els 
hem d’elaborar nosaltres 
mateixos perquè siguin 
eficaços, ja que només ens 
ajudaran si ens els creiem 
de debò.

Si ets capaç de saber 
identificar les teves pors 
i aclaparaments, podràs 
canalitzar-los i veure que, en 

la majoria de casos, són exa-
geracions, simples especula-
cions o informació que per-
ceps esbiaixada i centrada 
en el negatiu; aquesta és la 
millor manera de poder-los 
racionalitzar, dirigint-los cap 
a conclusions més profitoses 

que et permetin connectar 
amb emocions més positi-
ves. Segur que llavors el teu 
rendiment millora i s’opti-
mitza.

Ara ens toca parlar d’una 
tècnica anomenada visu-
alització, que al seu torn 
és una capacitat que tots 
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tenim però que hem d’en-
trenar per a convertir-la en 
una habilitat al nostre servei 
com a esportistes. Així com 
anteriorment parlàvem de 
variables cognitives (pen-
saments i creences) ara 
ens centrarem en aspectes 
conductuals, com és l’en-
trenament en visualització i 
la seva aplicació durant les 
competicions.

A què ens referim quan parlem 
de visualització?

La visualització és la capa-
citat que tots tenim d’ima-
ginar-nos alguna cosa. Però 
no ens deixem portar per la 
simplicitat d’aquesta defi ni-
ció, ja que quan imaginem, 
aconseguim efectes molt 
benefi ciosos per al nostre 
entrenament o durant una 
cursa, per diversos motius 
que ara veurem.

ANTICIPAR-NOS

Quan un ciclista està a punt 
de gestionar un descens o 
baixar una trialera i imagina 
per on traçarà el seu recor-

c/Barcelona, 11-13 Manresa · T. 93 874 23 58
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s a l u t / e n t r e n a m e n t

regut, per on vol fer passar la 
roda o quins gestos haurà de 
fer en particular per a salvar 
un obstacle, està aconse-
guint activar les vies nervio-
ses involucrades en aquests 
gestos fent més eficient la 
seva execució. Per això és 
important poder parar en 
els entrenaments tècnics i 
dedicar uns segons a visu-
alitzar com executarem els 
moviments. No es tracta de 
veure-ho com en un enregis-
trament de la televisió sinó 
com a imatges en primera 
persona, tractant de notar els 
moviments que desitgem fer 
o necessitem realitzar. 

EMOCIONAR-NOS 

Posem un exemple: és di-
lluns i estem en un descans 
a la feina, ens hem quedat 
pensant i recordant una 
escena del cap de setmana, 
una situació còmica en la 
que un company ha tingut 
un contratemps graciós i ha 
quedat en una altra “bata-
lleta” per explicar quan ens 
tornem a veure. El fet és que 
no només recordes el que 
estaves veient sinó, i el més 
important, tornes a notar 
aquella emoció determinada. 
Segurament el company del 
teu costat pugui veure’t es-
bossant un somriure mentre 
tornes a sentir per un mo-
ment la diversió de l’escena. 
Doncs bé, abans d’una com-
petició hem de connectar 
amb aquelles imatges que 

ens facin sentir les emocions 
que seran més beneficioses 
per al nostre rendiment, i 
sobretot, evitarem recordar 
les coses desagradables 
que ens fan connectar amb 
emocions que no ens aju-
den (caigudes o accidents, 
derrotes ...).

CONCENTRAR-NOS 

Finalment, la visualització 
ens pot ajudar a mantenir 
l’atenció en el més transcen-
dent del moment, és a dir, 
si imaginem en què vull fo-
calitzar-me abans de fer-ho, 
o imagino anticipadament 
què vull fer o què passarà, 
aleshores puc imaginar 
exactament el més rellevant 
de la situació i què genera 
major rendiment. Per exem-
ple: abans d’afrontar un 
port de muntanya amb forts 
desnivells, podem visualitzar 

la cadència de pedaleig 
que vull adoptar, o fins i tot, 
imaginar aquell ciclista pro-
fessional que puja com a mi 
m’agradaria pujar el port.

Quan hem de visualitzar?

Tots visualitzem, però no 
tots ho fem de manera 
conscient i intencionada. 
Seria una llàstima desa-
profitar una habilitat tan 
beneficiosa. Hem d’incor-
porar en els entrenaments i 
competicions la visualització 
de manera que puguem 
treure’n el màxim profit.

Així doncs, quan hem de 
visualitzar? La qüestió és 
saber què necessito en cada 
moment i poder decidir què 
faré per a aconseguir-ho. 
Abans, durant o al final de 
la sessió d’entrenament o 
de la meva competició tinc 
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moments on la visualització 
em permetrà aconseguir 
aquell estat de control men-
tal necessari per a rendir al 
màxim.

ABANS

Imaginar-nos com baixa-
rem, o pujarem, sobre la 
bici, les sensacions que 
vull notar quan estigui en 
un moment concret de la 
cursa, em permet començar 
a aconseguir l’estat emoci-
onal òptim per a l’execució. 
Però alerta, no hem d’ima-
ginar això quan estem al llit 
just abans d’anar a dormir, 
podria sobreestimular-nos i 
acabar per no poder dormir. 
Em refereixo a visualitzar 
durant les hores prèvies a la 
competició o en els últims 
entrenaments.

DURANT 

Depenent de la disciplina 
a la qual ens dediquem 
(BTT, cicloturisme, descens, 

freeride ...) tindrem condici-
ons diferents per a visualit-
zar. Hem de poder definir 
amb exactitud el moment 
que durant la competició 
em permetrà dedicar uns 
segons a visualitzar imatges 
o sensacions que m’ajudin 
a rendir millor. Per exemple: 
si haig de fer una màne-
ga en una competició de 
freeride i estic a uns minuts 
de sortir puc aprofitar per a 
visualitzar el circuit i imagi-
nar els gestos i accions que 
em permetran executar-la 
millor. Això pot generar 
els tres beneficis desitjats 
d’aquesta habilitat, con-
centració, estat emocional i 
millor execució.

DESPRÉS

Sí, visualitzar al final tam-
bé m’ajuda. M’ajuda en la 
pròxima carrera perquè puc 
“arxivar” aquelles sensaci-
ons positives, aquelles imat-
ges que em seran útils quan 
hagi de tornar a agafar la 

bici o en situacions similars 
a les viscudes. 
Com qualsevol altre 
aspecte del rendiment, 
hem d’entrenar de manera 
sistemàtica i constant la vi-
sualització i el diàleg intern 
per a poder dominar-los 
i treure’n tot el profit. No 
dubteu en posar-vos en 
contacte amb psicòlegs 
especialistes en l’esport 
per a entrenar aquests i 
d’altres aspectes mentals 
que, de segur, us ajudaran 
a aconseguir els vostres 
objectius.

Pere Alastrué Pozo
Psicòleg de l’Esport
www.alastruepsicolegs.com
www.rendim.com
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L’excursió comença amb 
una pujada fi ns al Mont-
cau (1.056 m.) des de Coll 
d’Estenalles, on hi ha un 
gran pàrquing per deixar 
el cotxe. És un camí inici-
alment cimentat i al cap  
d’uns metres el deixem per 
començar la pujada per un 
sender marcat amb cordes a 
banda i banda del camí.

Es recomana passar entre 
les cordes per no malmetre 
el medi, ja que la Mola jun-
tament amb el Montcau són 
els dos cims més freqüen-
tats dins el Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt. 
El Montcau és un cim 
piramidal format per roca 
conglomerada i gairebé sen-
se vegetació.

La pujada al Montcau és 
ràpida, el primer tram més 

MONTCAU I COVA SIMANYA

Distància:  6 , 3 K m .
Desnivell positiu:  2 5 0 m .

Durada:  2 h 3 0 ’
Inici :  P à rq u i n g  d e  C o l l  d ’ E s t e n a l l e s

Edats nens/es:  a  p a rt i r d e  5  a n y s
Es recomana dur frontal

Neus Parcerisas

E X C U R S I Ó 
a m b  n e n s
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MONTCAU I COVA SIMANYA

planer, va guanyant alçada a 
poc a poc, i en el tram final 
ens hem d’ajudar de les 
mans per acabar d’arribar a 
dalt (grimpant), això acostu-
ma a  agradar molt als nens 
i nenes! 

Un cop al cim podem 
gaudir d’extenses vistes: al 
Nord els Pirineus, a l’Oest 
Manresa i el Pla de Bages, 
a l’est el Montseny i al sud 
Terrassa, Sabadell i la Mola. 
Just a dalt hi ha una taula 
d’orientació, així que ens 
podrem guiar amb la taula 
per identificar els cims que 
s’albiren. Al cim hi acostuma 
a fer molt de vent, així que 
cal anar abrigat!  

Desfem el camí i ens dirigim 
cap al sud-est direcció Coll 
d’Eres. És probable que 
s’hagi de baixar un tram 
amb el cul a terra (15m), 
ja que és força vertical.  El 
primer tram de baixada és 
vertical i la segona part ja 
no tant, però sí que s’ha 
d’anar amb compte  perquè 
és molt pedregosa. 

Arribem al Coll d’Eres, una 
placeta on hi ha diferents 
encreuaments de camins, i 
és un lloc on es pot parar a 
fer un mos. En aquest punt 
ja no hi toca tant el vent. 

Continuem el camí cap a 
la cova, entrar en una cova 
acostuma a motivar molt els 
nens/es, així que a la baixa-
da tenen ganes de córrer, 
però s’ha d’anar en compte, 
ja que és en una zona om-

brívola i sovint hi ha arrels i 
pedres que patinen.

Des de Coll d’Eres prenem 
el camí  que posa: Font del 
Llor i Cova Simanya i al cap 
de 500 m el de l’esquerre, 
que només posa ja Cova Si-
manya. L’últim tram de camí 
que arriba a la cova s’ha 
d’anar enganxat a la paret 
de la dreta, ja que el camí 
és estret i a l’altre banda hi 
trobem una cinglera. 

Arribem a la Cova Simanya, 
situada a l’est del Montcau, 
just a sota, i fa una gran 
boca la qual per entrar-hi 
s’ha de grimpar uns 8m. 

Ajudem als menuts per què 
hi puguin accedir i un cop a 

E X C U R S I Ó 
a m b  n e n s
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dins, la Cova fa una entrada 
generosa i no cal ajupir-se.  

A mesura que anem entrant 
endins la llum va minvant i la 
humitat va en augment, així 
que s’ha de mirar el terra 
pel tema dels tolls o bassals.  
Un cop s’han caminat uns 
50m per dins, s’ha d’anar 
cap a la banda esquerre ja 
que la dreta queda tallada.  
Estem seguint el ramal de 
l’oca, d’uns 165 m de llarg i 
s’arriba a una galeria que hi 
ha una roca calcària en for-
ma d’Oca. Els nens i nenes 
gaudeixen de valent dins la 
cova, investiguen, fan volar 
la imaginació i no paren de 
fer preguntes... 

Aquesta cova va estar habi-
tada a l’època del neolític i 
conté nombroses llegendes 
de l’època medieval sobre 
estranys animals que hi ha-
bitaven i  que contenia una 
ciutat amagada. 

Desfem el camí dins la cova 
i també la grimpada de 
l’entrada, ara de sortida. I 
també es desfà el camí fins 
a Coll d’Eres, per tant ara de 
pujada! 

A Coll d’Eres es pot fer un 
petit mos o un glop d’aigua, 
després de l’emoció de la 
cova, la pujada fins a Coll 
d’Eres a vegades se’ls fa 
un xic llarga. Ara agafem el 
camí cimentat que ens durà 
a Coll d’Estenalles passant 
per sota el Montcau.  No té 

pèrdua, i uns gairebé 2km 
de llarg i a la primavera po-
dem observar estepa blanca 
florida, una planta que és 
abundant al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i és 
molt vistosa degut al color 
lilós de la seva flor.

Però recordem que estem 
en un Parc Natural i que no 
es poden collir plantes, però 
si gaudir de la seva obser-
vació!

Neus Parcerisas

E X C U R S I Ó 
a m b  n e n s
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