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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 
(fisioterapeutes, 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, fisiote-
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

p. 13

p. 24

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

Tornem a ser aquí amb ganes 
d’explicar-vos moltes coses! 

Primer de tot, presentar-vos a la 
Ramona Gabriel, una dona enamora-
da de la bici que treu d’allà on calgui 
el temps i l’energia per entrenar i 
participar en les proves més dures 
del món. 

En aquestes pàgines també hi troba-
reu: un espai on l’Ariadna Hernandez 
ens explica en tot detall, què passa 
en el nostre organisme quan men-
gem sucre, per què no és gens bo el 
sucre blanc i com ho podem fer per 
reduir-ne el consum.

També podreu llegir la història del 
gran Zátopek, en la secció Caminant 
entre Gegants, que ens explica el 
Jordi Camprubí amb tots els detalls.

I, a l’apartat final de la revista, la 
Neus Parcerisas ens proposa anar a 
fer un volt per Montserrat. Amb ella 
aprendrem els noms de les agulles! 

Per acabar, a l’agenda, hem intentat 
incloure tota la informació possible, 
que com sempre anem actualitzant 
al web....Aquest mes hi ha l’última 
cursa del Campionat Maqui, no us la 
la perdeu! 

Que gaudiu d’aquest novembre!! 

Berta Giralt

N O V E M B R E  2 0 1 9
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: 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.
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sorteig

Participes? 

El sorteig serà el 30 de novembre i  publicarem el nom del guanyador a Instagram.

Entra a l’Instagram 
d’ARAESPORT:  @araesport,
busca la publicació amb 
aquesta imatge i PARTICIPA!

Vols 
guanyar dos 

fotoprotectors?
ISDIN FUSION GEL + ISDIN FUSION WATER 
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Competeix en ciclisme de mun-
tanya i en l’àmbit professional, 
treballa al Banc de Sabadell.
Dels seus resultats en ciclisme 
destaquen dues victòries a la 
Titan Desert o el campionat 
d’Europa MTB Ultramarató de 
2019.

La Titan Desert és una de les 
curses per etapes en btt més 
dures del món i ja s’ha celebrat la 
14a edició. Una cursa de sis dies 
de durada al Sàhara marroquí, on 
la navegació i orientació tenen un 
paper fonamental. L’habilitat amb 
la bici, la força mental i la capa-
citat de regular i dosificar forces 
són elements clau per a una cursa 
d’aquestes característiques. Amb 
un circuit diferent cada any, la du-

resa de la cursa està marcada per 
la llarga distància de les etapes i 
sens dubte per l’entorn.

Ara Esport A.E
Ramona Gabriel R.G

Ens trobem a Ponts el 25 
d’octubre de 2019.....

A.E.- Com vas començar en el 
món de la bicicleta, des de quan 
practiques aquest esport?

R.G.- El primer dia que vaig aga-
far la bici, crec que cap al 2007, 
va ser gràcies o per culpa d’una 
“aposta” amb el meu pare....Un 
dia baixàvem amb cotxe per la 
carretera del poble de la Serra 
cap a Ponts i ens vàrem trobar un 

ciclista que pujava...li dic al meu 
pare aquesta tarda també pujaré 
jo (és un portet d’uns 7 km des 
de Ponts al poble de la Serra). El 
meu pare sabent que poc esport 
feia en aquell moment em va dir 
que no s’ho creia i que no podria 
arribar ni al poble de Gualter, a 2 
km de Ponts. Aquella tarda vaig 
agafar la bici i abans de Gualter ja 
em vaig girar per tornar, no podia 
amb la meva ànima!! Però sí que 
vaig pensar que allò no podia 
quedar així i vaig començar tot 
un repte per arribar al poble de 
la Serra. Tarda rere tarda, cada 
dia fent un trosset més, al principi 
arribava a dalt parant molts cops i 
cada cop menys vegades. Llavors 
havia arribat a estar una mica més 
d’una hora per arribar a dalt, quan 
ara són escassos 20 minuts.
El maig del 2009, una amiga em 
va convèncer per fer la primera 
pedalada, va ser a la “Dona de 
Ferro” de Mollerussa.

E N T R E V I S T A

RAMONA
GABRIEL
BATALLA

(Ponts, 20 de setembre de 1984)
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E N T R E V I S T A

A partir d’aquí ja van començar a 
ser més habituals les sortides, fins 
que el 2013 vaig conèixer al Toni, 
la meva parella i un malalt de la 
bici, que fa que les hores damunt 
les dues rodes es multipliquin fins 
a arribar al dia d’avui, que s’ha 
convertit en una forma de viure.

A.E.-  Quan vas començar, et 
vas trobar amb un món dominat 
essencialment per homes?

R.G.- La veritat és que si, d’ençà 
que vaig començar ha sigut 
habitual compartir la majoria 
d’entrenaments i sortides amb 
homes sent l’única noia.

A.E.- Com veus el ciclisme fe-
mení? (Nombre de participants, 
productes, bicis, etc..). Per 
què creus que costa més que 
les dones entrin en el món del 
ciclisme?

R.G.- Cada dia som més noies 
tant les que es decideixen a com-
petir com les que merament ho 
fan per practicar un esport.
Potser el fet que fins ara una noia 

que volia començar havia de sortir 
amb nois que estaven més forts 
físicament o bé sortir sola, i això 
era un motiu que tirava enrere, 
ara cada cop estan sorgint més 
grups de noies que organitzen 
sortides per entrenar. Crec que 
això està potenciant que qualse-
vol noia que tingui ganes de fer 
bici trobi d’altres noies amb les 
mateixes inquietuds.

A.E.-  Quina és la teva rutina 

Fotografia: Marta Bacardit
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d’entrenament i com et prepa-
res per a les proves en què par-
ticipes? (tens alguna planificació 
anual?, entrenament específic 
per a la Titan Desert, com po-
tencies la força, la resistència, el 
fons, etc...)

R.G.- Al contrari del que molta 
gent es pensa no pujo a la bici 
cada dia! Jaja... però sí que 
intento fer esport 6 dels 7 dies de 
la setmana.
Entre setmana i sobretot els 
mesos d’hivern, entre la boira, 
fred i que molt aviat és fosc em 
planifico per poder agafar la bici 
just sortir de treballar un parell de 
tardes a la setmana, per poder 
fer dues horetes abans no es faci 
fosc, també ho combino amb na-
dar, gym i córrer . Quan arriba el 
cap de setmana és quan aprofito 
per poder fer entrenaments més 
llargs de 4-5 h.

En funció de la prova que tingui 
prevista, els entrenaments són de 
rodar i rodar pel pla de Lleida si 
l’objectiu és la Titan o bé ports i 
desnivell si es tracta de preparar 
la Pedals de Foc.

A.E.- Quina ha sigut fins ara la 
prova més dura en la que has 
participat? Per quin/s motiu/s?

R.G.- Tant la Cape Epic, com 
Titan Desert i Pedals de Foc, les 
considero tres proves molt dures.
La Cape Epic, pel desnivell, kms 
de cada etapa, l’acumulació de 
dies i el nivell dels corredors; la 
Pedals de Foc per ser una carrera 
de UltraMarató (215km) on estic 
més de 12 hores sobre la bici, fan 
que dins la mateixa carrera tinguis 
estones on estàs a dalt i estones 
on les sensacions són dolentes i el 
cansament et va passant factura.
Però en el meu cas, la que 
sempre he patit més és la Titan. 
El fet d’estar disputant la carrera 

i que la diferència amb la teva 
rival sigui molt ajustada fa que no 
et puguis permetre cometre cap 
error, qualsevol pèrdua de temps 
et pot valdre una Titan..

A.E.-  Has fet alguna competició 
en bicicleta de carretera, combi-
nes els entrenaments carretera/
muntanya? Per què?

R.G.- No sóc de competir amb 
carretera, si bé entrenar amb 
carretera cada cop m’agrada més.
Amb carretera he fet alguna mar-
xa com la Treparriscos (la petita 

de la Quebrantahuesos) però la 
veritat és que la competició amb 
carretera no està feta per mi, les 
aglomeracions de gent, grups, 
em fan anar insegura i fa que pa-
teixi més que no pas gaudeixi.
Entrenant sí que combino la carre-
tera amb la muntanya, i m’agrada 
descobrir carreteretes solitàries i 
tranquil·les.

A.E.-  Quin consell donaries a 
qui vulgui fer una prova com la 
Titan Desert per primer cop?

R.G.-Que no cregui que per 

Fotografia: Garmin Titan Desert
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E N T R E V I S T A

ser una carrera sense desnivell, 
aquesta sigui fàcil. El terreny, 
per pedregós i sorra és molt lent 
d’avançar... però considero que 
una persona entrenada i habi-
tuada a fer hores sobre la bici la 
podrà acabar i gaudir.

A.E.-  Què és el que t’ha 
enganxat d’aquesta cursa per 
haver-la fet tantes edicions? 

R.G.- Sempre dic que quan vas 
a la Titan o t’enganxa o l’odies... 
has d’estar mentalitzat que no tin-
dràs les condicions de casa o de 
qualsevol altra carrera que estem 
habituats a fer.
Desert, dunes, els llocs per on 
passem, no he anat a Mart però hi 
ha km i km que, miris per on miris, 
tot és igual i no tens cap referèn-
cia, t’impressiona!! Després, un 
cop al campament tot és convi-
vència, ja que no tens res més 
a fer que descansar i comentar 
l’etapa.
Tot en un conjunt em té enganxa-
da!

A.E.-  Qualsevol que faci la ins-
cripció hi pot participar? No es 
demana haver fet cap cursa de 
similars característiques abans?

c/Barcelona, 11-13 Manresa · T. 93 874 23 58
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sabatilles, a l’anorac pel fred de 
la nit, mallots de recanvi, tots els 
extres amb els que hauríem pogut 
passar una setmana fora i no una 
nit, érem els que portàvem la 
motxilla més gran!
L’experiència fa que ara, el que 
ens emportem el dia de l’etapa 
marató sigui el mínim del mínim i 
que, a més, es queda al campa-
ment i ja no torna el segon dia.

Un dels pitjors moments de la 
Titan va ser a l’última etapa del 
2016. Era líder amb quasi 45 mi-
nuts d’avantatge sobre la segona 
classificada i només em separaven 
70 km per entrar a meta i, just 
abans de sortir, els nervis em van 
començar a jugar una mala pas-
sada, les pulsacions pels núvols 

i amb la sensació de no poder 
donar un pedal.
Un cop donada la sortida, anava 
sense forces, angoixada i pensant 
que no podria arribar a meta, els 
70 km més llargs que e fet mai. 
Sort en vaig tenir del Toni que va 
anar tota l’etapa al meu costat 
intentant tranquil·litzar-me i fent-
me creure que aquella Titan ja no 
la podia perdre.
Però si aquell dia em pensava 
que 45 minuts eren poc, a la del 
2018 vaig sortir a l’última etapa 
líder, amb només 4 minuts sobre 
la segona classificada!

A.E.- Quina tecnologia utilitzes 
per orientar-te?

R.G.- Si, fins ara únicament pre-
sentant un certificat mèdic pots 
participar.

A.E.- Després de tots aquests 
anys a la Titan Desert, ens po-
dries explicar alguna anècdota? 
I el pitjor moment que hi has 
viscut?

R.G.- Com anècdota a la primera 
Titan el 2014, el dia de l’etapa 
marató, on tots els corredors ens 
hem de portar tot el material que 
necessitarem al campament, ja 
que en arribar allí hem de ser au-
tosuficients i no tenim les nostres 
maletes (l’organització únicament 
ens facilita el menjar) doncs amb 
el Toni ens vàrem preparar les 
motxilles plenes, amb el pensa-
ment del per si de cas: des de 

Fotografia: Garmin Titan Desert



E N T R E V I S T A

11ARAESPORT N.8

R.G.- Sempre Garmin, cada 
cop a la Titan la navegació és 
més important. A cada etapa 
hem de passar obligatòriament 
per uns waypoints (controls de 
pas) i per uns punts d’aigua que 
l’organització ens facilita les coor-
denades el dia abans, la resta del 
recorregut pots seguir el track de 
l’organització o bé navegar per un 
altre recorregut si creus que pots 
escurçar.

A.E.- Amb quina bici competei-
xes i per què. N’estàs satisfeta... 
(quines característiques ha de 
tenir per respondre adequa-
dament a les condicions del 
terreny, etc..)

R.G.- He utilitzat una Scott Spark, 
considero que és important fer la 
Titan amb una bici de doble sus-
pensió, la irregularitat del terreny i 
les hores sobre la bici fan que, en 
aquestes bicis, el pas de les hores 
sigui més còmode.

A.E.-  Com finances les compe-
ticions? 

R.G.- Gràcies als espònsors que 
m’acompanyen temporada rere 
temporada..

A.E.- Què és el que et motiva a 
seguir cada dia?

R.G.- El disfrutar de cada entrena-
ment que faig, poder viure aques-

Fotografia: Garmin Titan Desert



E N T R E V I S T A

12 Novembre 2019

2019

- 1aCAMP.EUROPA ULTRAMARATÓ-
Pedals de Foc Non Stop
- 2a TITAN DESERT
- 2a SEA OTTER GIRONA
- 7ns CAPE EPIC - Cat.mixta 
- 1rs LA SANTA VALL - Cat. Mixta
- 1a TRANSISCAR (Agramunt)

2018

- 1a TITAN DESERT
- 1a CAMP. CATALUNYA MARATÓ
- 2a CAMP.EUROPA ULTRAMARATO-
PDFnonstop
- 1a SCOTT MARATÓN (St. Joan de 
Mediona)
- 1a Volta Aragó (Lanaja)
- 1a Jamón Bike (Calamocha)
- 6a Volcat (Igualada)
- 1a Terra Oliveres (Arbeca)
- 1a Transiscar (Agramunt)

2017

- 1a CAMP. CATALUNYA MARATÓ
- 2a TITAN DESERT
- 2a CAMP.EUROPA ULTRAMARATO-
- PDFnonstop
- 6º CAMP.ESPAÑA MARATÓN
-QH BTT (Biescas)
- 4ºSCOTTCHALLENGE (Aguilar de Segarra)
- 9a CAMPEONATO CATALUNYA XCO (For-
nells de la Selva)
- 1aTRANSVELILLENSE (Velilla de Cinca)
- 1aCASTELLBIKE (Castelldans)
- 1aXALLENGE DAVID DUAIGÜES (Almatret)
- 1aXALLENGE DAVID DUAIGÜES (Seròs)
- 1aRUTA DELS SALVATGES (Benabarre)
- 1aTERRA OLIVERES (Arbeca)
-1aTRANSISCAR(Agramunt)

PALMARÈS..

2016

- 1a TITAN DESERT
- 1a Volta Aragó
- 1a Jamón Bike
- 1a Ultramaratón Lleida
- 5a VOLCAT
- 4a RIOJA BIKE RACE
- 2ª C.Catalunya Marató
- 1ª C.Espanya Ultramarató –PDF NON 
STOP
- 1ª Vip Xtre- Cat.Mixta
- 1ª Gran Fons Priorat
- 6ª C.Espanya Marató
- 1a Terra Oliveres- Arbeca
- 1Transiscar Agramunt

2015

- 2ª CAMP. ESPANYA ULTRAMARATÓ- 
Pedals de Foc Non Stop
- 1ª CAMP. CATALUÑA ULTRAMARATÓN- 
(Gósol/Pedraforca)
- 2ª JAMON BIKE (2 etapas)
- 2ª COPA CATALANA-Collbató
- 1ª TREPARRISCOS (QH medio fondo)
- 1ª NOGUERA BIKE RACE-Balaguer
- 1ªCAMPIONAT PROVINCIAL LLEIDA –XCO
- 1ª PEDAL MEDIEVAL-duo mixto-Guissona
- 8ª VOLCAT (3 etapas)
- 5ª RIOJA BIKE RACE (3 etapas)
- 6º CAMP.ESPAÑA MARATÓN-QH BTT-
(Biescas)
- 4ºSCOTTCHALLENGE (Aguilar de Segarra)
- 9a CAMPEONATO CATALUNYA XCO 
(Fornells de la Selva)
- 1ªTRANSVELILLENSE (Velilla de Cinca)
- 1ªCASTELLBIKE (Castelldans)
- 1ªXALLENGE DAVID DUAIGÜES (Almatret)
- 1ªXALLENGE DAVID DUAIGÜES (Seròs)
- 1ªRUTA DELS SALVATGES (Benabarre)
- 1ªTERRA OLIVERES (Arbeca)
- 1ªTRANSISCAR (Agramunt)

2014

- 3ª VOLCAT
- 3ªTITAN DESERT BY GARMIN
- 10ª RIOJA BIKE RACE
- 3ªCAMP.CAT.MARATÓN(Salardú)
- 11ªCAMP.ESPAÑA XCO (Panticosa)
- 1ªGranjolina BTT (Granja d’Escarp)
- 1ª Transvelillense (Velilla de Cinca)
- 1ªNoguera BikeRace (Balaguer)
- 1ª IVRialbBtt Tour (Ponts)
- 2ª Treparriscos –Carretera-(Sabiñanigo)
- 1ª VOLTA BTT PRADES
- 3ªCOPA CATALANA XCO

2013

- 3ª CAMP. CATALUNYA MARATÓ 
(Manresa)
- 3ªVOLCAT
- 1ª Challenge David Duaigües (Seròs-
Almatret)
- 1ª Hivernal Cervera
- 1ª Escanyabocs (La Seud’Urgell)
- 1ª Memorial Gemma Bach (Coll de 
Nargó)
- 3ª CRI Copa Catalana XCO (SantLlorenç-
Morunys)
- 4ª Copa Catalana XCO (Sant Llorenç de 
Morunys)
- 1ª III RialbBtt Tour (Ponts)
- 1ª III BTT Serra d’Almenara 
(Bellcaired’Urgell)
- 1ª PITAMUNT (Puiggròs)
- 2ªTRANSOLIANENCA (Oliana)
- 1ªCASTELLBIKE(Castelldans)
- 5ªCopa Catalana XCO Barcelona
-  1ªTransiscar (Agramunt)

tes experiències amb el Toni, que 
fan que sigui una forma de vida i 
de descobrir nous indrets sobre 
les dues rodes. El dia que no esti-
gui disfrutant i que sigui com una 
obligació sé que serà el moment 
de tocar el fre i fer un pensament.

A.E.-  Quin és el teu pròxim rep-
te? Tens planificades les curses 
del 2020?

R.G.-Just ara estic amb la plani-
ficació del 2020, però d’entrada 
espero poder repetir a la Titan 
Desert, la Pedals de Foc i desco-

brir alguna carrera per etapes que 
encara no hagi fet i si pot ser amb 
categoria mixta encara millor.

A.E.-  Una pel·lícula?

R.G.- Pretty Woman

A.E.- Un llibre? 

R.G.- Ara o Mai de la Núria Picas, 
és dels últims que he llegit i des 
de la primera pàgina he pogut 
sentir-me identificada amb situa-
cions.

A.E.- Una cançó/grup?

Aerosmith, I don’t want to miss a 
thing,  de la peli Armaguedom.

A.E.-  Un costum/mania?

R.G.- Aixecar-me cada matí amb 
el peu dret.

Gràcies Ramona, molta sort i que 
per molts anys segueixis gaudint 
de la bici!

Entrevista realitzada a Ponts, el 25 
d’octubre del 2019.
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QUÈ PASSA AMB EL SUCRE?
Ariadna Hernandez

Des de petita m’havien ensen-
yat i m’havien explicat que el 
sucre és fonamental per obtenir 
energia. 

La molècula principal dels hidrats 
de carboni és la GLUCOSA, un 
monosacàrid de 6 carbonis, la 
qual és el substrat inicial de la 
respiració cel·lular dels organis-
mes. Altres monosacàrids impor-
tants que també podem obtenir 
energia són: GALACTOSA (forma 
part del sucre de la llet), FRUC-
TOSA (sucre de la fruita).
Sabem que un gram de car-
bohidrats proporciona 4 kcal 
d’energia. 

Ara, d’un temps cap aquí, no 
parem de rebre informació 
d’estudis i d’evidències científi-
ques de que el sucre blanc i refi-
nat és nociu per la salut, quasi en 
podríem dir que és tòxic! Què ha 
passat? Què ha canviat?

 El nostre cervell, els nostres 
músculs i els nostres òrgans 
necessiten substrat per obtenir 
energia i per funcionar correcta-
ment i un d’ells és a partir dels 
carbohidrats. Genèticament no 
hem canviat massa respecte als 
nostres avantpassats, però la 
societat, l’ambient i l’estil de 
vida sí que ha canviat moltíssim: 

estem envoltats de contamina-
ció atmosfèrica (sobretot a les 
ciutats), acústica, a les aigües, 
als sòls,... Tot el que respirem, 
mengem i bevem ens aporta 
pocs nutrients per alimentar-nos i 
molts tòxics o contaminants que 
ens fan més mal que bé. L’estil 
de vida ha canviat molt: la major 
part de la població és seden-
tària, no es mou prou i menja 
més del que necessita. També, 
cal remarcar, l’alimentació de la 
majoria es basa en un alt consum 
de carn (possiblement carrega-
da d’hormones i alimentada de 
pinso), de productes refinats i 
industrialitzats, de refrescos i su-
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cres. Tot plegat fa que estiguem 
vivint en un món que es contra-
diu totalment: vivim en un primer 
món que està molt avançat tec-
nològicament i industrialment, 
però també és el món amb més 
risc de patir malalties cardio-
vasculars, càncers, problemes 
respiratoris, diabetis, obesitat, 
hipertensió,... 

El problema actual amb el sucre 
és el seu consum en excés i com 
que no necessitem tants carbo-
hidrats, el nostre organisme té 
feina a fer-lo entrar a la sang, el 
que sobra l’ha de transformar 
en forma de greix i guardar-lo 
als adipòcits (reserves de greix). 
Això suposa molta feina pels 
nostres òrgans i una despesa 
energètica molt gran. 

El sucre blanc o refinat és el 
pitjor de tots perquè és el que 
s’absorbeix més ràpidament i 
produeix pics de glucosa molt 
elevats i ràpids, de manera que 
el pàncrees té molta feina a 
fabricar insulina per fer entrar la 
glucosa de la sang a les cèl·lules 
i baixar aquesta hiperglucèmia 
momentània. Si això es va repe-
tint molt sovint, es pot arribar a 
produir una resistència a la insuli-
na i un esgotament del pàncrees 
amb la possible aparició d’una 
Diabetis Mellitus tipus II. També 
cal dir que el sucre contribueix 
en l’aparició d’hipertensió i 
malalties cardiovasculars. 

A curt termini, el sucre blanc o 
refinat produeix: càries, altera-
cions intestinals, alimenta a les 

càndides i als paràsits, desmi-
neralitza els ossos i acidifica 
l’organisme, altera el sistema 
nerviós i afavoreix els processos 
inflamatoris. 

Aleshores, què hem de fer? 
No hem de deixar de consumir 
carbohidrats perquè els necessi-
tem, però ho podem fer a partir 
d’altres fonts que ens propor-
cionin una absorció més lenta i 
així evitem els pics pronunciats 
de glucosa a la sang. Seria ideal 
fer-ho a través dels carbohidrats 
que ens aporten els aliments 
“dolços”. Si necessitem endol-
cir algun plat o algun aliment, 
també hi ha alternatives. Aquí us 
en poso unes quantes: 

• A través dels aliments “do-

ESQUEMA DELS PICS D’HIPERGLUCÈMIA I HIPOGLUCÈMIA 
REACTIVA SEGONS L’ALIMENTACIÓ QUE ES REALITZA

Font: Ariadna Hernandez
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lços”: carbassa, pastanaga, mo-
niato, bròquil, cereals integrals, 
fruita sencera, fruita seca (dàtils, 
figues, orellanes,...). 

• Estèvia (millor en planta): 
és acalòrica amb propietats 
nutritives i medicinals. És el més 
recomanat pels diabètics, útil si 
es vol endolcir una infusió. 

• Concentrat de poma: no massa 
recomanat pels diabètics, ja que 
bàsicament conté fructosa. 

• Mel crua: aport de vitamines, 
minerals, carbohidrats, àcids 
orgànics i aminoàcids. No reco-
manada pels diabètics perquè 
conté força fructosa i té un índex 
glucèmic elevat. Tampoc és 
recomanable per a nens i nenes 
de menys d’un any. 

• Com a últim recurs tenim altres 
sucres que conserven les vitami-
nes i minerals de la planta origi-
nal: de coco, panela, d’abèdul,... 

A part de tenir en compte el 
consum de carbohidrats o de 
sucres simples, també cal tenir 
en compte el consum d’aliments 
amb alt índex glucèmic i càrrega 
glucèmica, sobretot els diabètics. 

L’índex glucèmic (IG) és un 
sistema per classificar els 
aliments en una escala de 0 a 
100, prenent com a referència 
la glucosa amb un IG de 100, en 
funció de l’elevació del pic de 
glucosa a la sang durant les dues 
hores després d’haver consumit 
un aliment específic. L’IG és una 
eina important pels diabètics, 
també ho és pels esportistes que 
volen mantenir els nivells nor-
mals de sucre a la sang durant 
els entrenaments i en les dietes 
d’aprimament. 

Perquè tingueu una petita 
orientació, els aliments amb IG 
més elevat són: pa blanc (75 – 
90), Mel (87), patata al forn (59), 
cereals (84), pastanaga (71), 
begudes gasoses (65), plàtan 
(60), suc de taronja (57), arròs 
blanc (57), 

La càrrega glucèmica (CG) es 
basa en l’índex glucèmic, però 
utilitzant racions de més de 100 
g de carbohidrats. El càlcul és 
el següent: (IG/100)*grams de 
carbohidrats presents a l’aliment 
en la quantitat avaluada. 

Es classifica: 
• Baixa: igual o inferior a 10 

• Mitjana: 11 – 19 
• Alta: 20 o més 

Un aliment d’alt IG pot tenir una 
CG baixa, si s’absorbeix ràpida-
ment i puja la glucosa en sang en 
poc temps després de menjar, té 
pocs carbohidrats. 
Sembla que és més fiable uti-
litzar la càrrega glucèmica que 
no pas l’índex glucèmic perquè 
considera la velocitat d’elevació 
de la glucèmia i té en compte el 
contingut de carbohidrats que 
té l’aliment. És a dir, l’IG d’una 
poma sempre serà el mateix, 
però la CG variarà en funció del 
número de pomes que mengis.

Per tant, si volem fer una alimen-
tació saludable i de qualitat, hau-
rem de triar aliments amb baixa 
o mitja CG i limitar els aliments 
amb alta CG. 

Però, cal dir que els aliments 
amb alta CG i baix IG poden 
ser interessants pels espor-
tistes que necessiten energia 
a llarg plaç durant els entrena-
ments. 

Existeix una web d’un estudi 
de la Universitat de Sydney on 
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pots introduir l’aliment per saber 
el seu índex glucèmic i la seva 
càrrega glucèmica: 
Glycemicindex (www.glycemi-
cindex.com). 

Una manera fàcil i pràctica de re-
duir l’índex glucèmic a la nostra 
alimentació és: 

• Evitar coccions llargues, 
introduir més aliments fres-

TAULA COMPARATIVA D’IG I CG D’ALGUNS ALIMENTS
Font: Vitonica.com

cos i poc cuinats a la nostra 
dieta. D’aquesta manera, 
s’absorbeixen més lentament 
i s’eviten els pics bruscos de 
glucosa a la sang. 

• Consumir aliments rics en fibra.
 
• Consumir cereals i farines 
integrals. D’aquesta manera 
seguim aportant aliments dolços 
al nostre paladar i, a la vegada, 

ens alimentem aportant l’energia 
que necessita el nostre cos per 
funcionar dia rere dia. 

Ariadna Hernandez 
Farmacèutica i psiconeuroim-
munòloga esportiva Experta en 
Nutrició Esportiva
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DIVENDRES 1 DE 
NOVEMBRE

RUN
ODENA VILAGE
Canicròs 5Km 
Sortida: A les 8.30h
Cros 5Km
Sortida: A les 10h
Inscripcions:
www.odenavilage.cat
Odena

DISSABTE 2 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 7 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - RETAbet Bilbao 
Basket

asfalt, amb un desnivell acumu-
lat de 54m.
- Curses infantils (500m per pre-
benjamins i benjamins) i 1.500m 
per alevins, infantils, cadets i 
juvenils.
Més info 
www.cursaelpont.cat
El Pont de Vilomara

TRENCA
3 PICS NAVÀS
La trencacames de la 
Catalunya Central
Hora sortida: A les 9h
Lloc: Passeig Ramón Vall
Curses:
-22Km amb desnivell de 700m+
-10Km amb desnivell de 300m+
Més info 
www.trenca3pics.weebly.com
Navàs

Hora: A les 18h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 3 DE 
NOVEMBRE

CURSA DEL
PONT DE VILOMARA 
I ROCAFORT
VIX EDICIÓ
Hora sortida: 11h la cursa de 
10Km i a les 11.10h la de 5Km.
Lloc:Avda. de la Constitució 
(davant de l’Ajuntament)
Curses:
-10Km Recorregut mixte, terra i 
asfalt amb un desnivell acumu-
lat de 113m.
-5Km i Recorregut mixte, terra i 

BTT o BIKETRIAL al NOU CIRCUIT 
BIKE KIDS MANRESA

BTT
dimecres i/o dijous

de 17.30h a 19h
TRIAL

dimarts i/o dijous
de 18h a 20h

dissabtes de 10h a 12hdissabtes de 10h a 12hdissabtes de 10h a 12h

Info: Dani 607 824 870 / Albert 667 771 533 · bikekidsescolaciclisme@gmail.com
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ens farà gaudir de boscos de 
pins i matolls frondosos. En de-
finitiva, una autèntica Trail Race 
al cor de Catalunya.
Rajadell

COLLSEROLA 100
105 km +3.104m 
75km +2.050m 
Hora: 7.30h
Sortida i arribada: plaça del 
Districte de Nou Barris.
Una aventura de superació 
pel Parc de Collserola.100 km 
passant pels punts més emble-
màtics del parc, descubrint llocs 
inhòspits.
No estarà senyalitzat, tot el 
recorregut s’haurà de seguir 
amb GPS.
En finalitzar la prova tots els 
participants que assoleixin el 
repte rebran el seu mallot de 
finisher.
Barcelona

TRAIL AIGUA DE RIGAT
II Edició
13Km
2Km cursa infantil
Hora: A les 10.30h.
La cursa és organitzada per 
l’empresa Aigua de Rigat i 
compta amb el suport del ser-
vei d’esports d’Igualada.
Amb Sheila Avilés.
Més info:
www.trailaiguaderigat.com
Igualada

MARATÓ DEL 
MONTSENY
45,5Km  +2.752
Hora: A les 8h
Sortida: Plaça major.

d’una gran pedra megalítica 
amb gravats que daten del neo-
lític, que es va recuperar d’una 
paret d’una antiga cabana de 
pastor al “Pla de la Calma” i 
que ara es troba al poble del 
Montseny.
Més info: https://marato-
montseny.com/ca/sitja-del-
llop-2/
Montseny

DIUMENGE 10 DE 
NOVEMBRE

LA POTA ROJA
5 modalitats 8, 14 i 24km 
trail i 20 i 35km BTT.
Cervelló, lloc idoni perquè el 
Trail i la BTT convisquin en un 
cap de setmana de màxima 
afluència a la població.
Hora: 
A les 9h sortida BTT de 20 i 
40Km
A les 9.10h sortida trail de 14 i 
24 Km
A les 9.15 sortida trail i camina-
da de 7 Km
https://lapotaroja.com/ca/inici
Cervelló

RAJADELL TRAIL RACE
16km +750m.
10Km +250m.
Hora: A les 10h.
Lloc: A la plaça de l’Església.
Hi haurà també caminada po-
pular coincidint amb el recorre-
gut de 10kms.
El característic paisatge de la 
zona fa de la Rajadell Trail Race 
una cursa que transcorre per va-
rietats de corriols i pistes i parts 
de la carena.  El seu paisatge 
propi de la Catalunya Central 

TRAIL
ELS TOSSALS
(CAMPIONAT MAQUI)
14Km i amb 750+ desnivell
Sortida: A les 10h
Inscripcions:
www.campionatmaqui.com 
L’Espunyola

DIMECRES 6 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 7 BCL
Baxi Manresa - Turk Telekom
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

8,9 i 10 DE 
NOVEMBRE

FIRA DE LA MUNTANYA
Recinte Firal el Sucre de VIC
ESQUÍ i ESPORT
Fira del LLIBRE de Muntanya
Campionat OPEN BLOC
MERCAT d’OCASIÓ
Horaris de la fira:
Divendres de 15’30h a 20’00h
Dissabte i diumenge de 10’00h 
a 20’00h
Manresa

SITJA DEL LLOP
6,6Km Desnivell + 1.185m
Cursa vertical al Parc Natural 
del Montseny, espai protegit 
i reserva de la Biosfera de la 
UNESCO. Pren el seu nom 

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT
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Es desenvolupa íntegrament 
pel Parc Natural del Montseny, 
espai protegit i reserva de la 
Biosfera de la UNESCO , amb 
un 85% del seu recorregut per 
corriols i un 15 % restant per 
pista de terra.
La Marató del Montseny passa 
pels llocs més emblemàtics del 
parc, com són el Matagalls , Les 
Agudes i el Turó de l’Home, 
sostre de la carrera i del propi 
parc amb 1.708 m d’altitud 
sobre el nivell del mar.
Sant Esteve de Palautordera 

RACONS DEL PASSAT
Dos recorreguts:
48 km +1.300m.
27 km +441m.
Hora: A les 9h.
Sortid: Zona Esportiva
NOVETAT: Recorregut tutelat 
per membres de l’organització 
del voltant de 12 km pensat 
pels més petits o aquells qui no 
vulguin pedalar tant. Membres 
de l’organització acompanya-
ran en bici els participants que 
facin la pedalada tutelada i 
s’adaptaran als diferents ritmes.
La colla dels MAI POR us con-
vida la 10a edició de la peda-
lada RACONS DEL PASSAT. 
L’objectiu és que passeu un matí 
divertit, fent el que us agrada 
gaudint d’un entorn privilegiat i 
de bon ambient. 
Valls de Torroella

CANIXTREM
Hora: A les 9h. 
Lloc: Font Picant
El Cani Xtrem és un Canicross 
de 7’5 kms i 330 m de desnivell 

que transcorre íntegrament pels 
termes municipals d’Argentona 
i Cabrera de Mar dins del Parc 
Natural de la Serralada Litoral, 
apropant-se en el seu recorre-
gut fins als peus del Castell de 
Burriac. És un canicross que co-
mença i acaba a la Font Picant 
d’Argentona, un lloc ideal per 
estar amb els gossos abans i 
després de la cursa, que fa que 
els gossos no trepitgin asfalt en 
cap moment de la cursa.
Argentona

RUTA DE LES 
ERMITES DEL 
VOLTERGANÈS 
BTT
23Km +600
52Km +1.500
Hora: 8.30h
Sortida: Pàrquing del Pavelló 
Municipal.
Més info: https://www.ccvoltre-
ga.com/bttermites/
Sant Hipòlit de Voltregà

DISSABTE 16 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 9 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - Monbus Obra-
doiro
Hora: A les 18h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 17 DE 
NOVEMBRE

VIII CICLOCRÒS 
CIUTAT DE MANRESA
Lloc: A la zona esportiva del 
Congost.
Puntuable per la Copa Catalana 
de Ciclocròs. 
La 1ª cursa començarà a les 9h.
Manresa

ENRIC RACE 
XIV CURSA DE 
MUNTANYA
11 km.+350m
III CURSA JÚNIOR: (menors de 
14 anys): 7 km. +200m
II CAMINADA: 11 km. +350m
Hora: De 8.30h a 9.30h
Sortida i arribada: Plaça Enric 
Prat de la Riba
Podreu gaudir de la muntanya i 
dels corriols de Castellterçol. 
Castellterçol

BURRIAC XTREM
17Km +777 m
28Km +1.766 m
La Burriac Xtrem és una cursa 
totalment consolidada, tant 
en l’àmbit d’organització com 
de participació, amb el segell 
inconfusible del Grup de Mun-
tanya d’Argentona i amb els 
gairebé 200 voluntaris.
Argentona

XXV PEDALADA 
BARCELONA SITJES
44Km +450m
Hora: A les 8h
Lloc: Plaça Porta Firal, cruïlla c/
Urani amb c/Foc



DISSABTE 30 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 11 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - UCAM Murcia 
CB
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 1 DE 
DESEMBRE

SERRA TRAIL 
VALLROMANES
11,4 km 
21 km 
42 km 
Sortida i arribada: 
Zona Esportiva
A més a més farem una marxa 
en la distancia més curta pels 
que els agrada caminar per la 
muntanya. Totes discorren pel 
Parc de la Serralada Litoral amb 
unes vistes impresionants de les 
dues cares del territori. El reco-
rregut transcorre en un 85% per 
corrriols i algún petit tram de 
pista, sobretot a la cursa llarga. 
Vallromanes

9a TRANSCORRIOLS
BTT 35Km +1.000
Hora: A les 8.30h
Amb tram STRAVA de pujada 
i premi pel guanyador: ulleres 
Dogleg.
Callús

JEAN BOUIN
5Km
10Km
Hora: A les 9h
Lloc: l’Av. Rius i Taulet amb Av. 
Maria Cristina i l’arribada serà al 
mateix punt de sortida.
Cursa nascuda l’1 de febrer 
de 1920 per iniciativa d’un 
grup de periodistes amants de 
l’atletisme, la Jean Bouin és la 
prova atlètica en ruta degana 
de l’estat, així com la compe-
tició d’atletisme més veterana 
del país al marge dels Cam-
pionats oficials de Catalunya i 
d’Espanya de pista i de cros.
Més info: https://jeanbouin.
mundodeportivo.com/
Barcelona

Més info: https://cicloturisme-
cat.wordpress.com/
Barcelona

DIMARTS 19 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 6 BCL
Baxi Manresa - Filou Oostende
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 24 DE 
NOVEMBRE

CURSA MUNTANYA 
BELL RACE
15Km
10Km
Hora: A les 10h
La cursa  fundadora del Cam-
pionat Maqui, organitzada des 
de som 365. La Bell Race dels 4 
events esportius del Campionat 
és la que acumula més edicions, 
més de mitja dècada. La marxa 
de muntanya té la sortida i 
arribada a les instal·lacions del 
Hotel Mas de la Sala a Sallent. 
La Bell Race es caracteritza per 
tenir en el punt més alt de la 
prova una campana, que tots 
els corredors/res han de fer 
tocar al passar per sota. El reco-
rregut és esplèndid, intentant 
buscar moltes zones de corriols. 
El circuit acostuma a ser molt 
divertit i ràpid intentant trobar 
l’equilibri pel corredor/a experi-
mentat/da i el que s’inicia amb 
aquest tipus de curses de mun-
tanya (cada any s’introdueixen 
trams nous).
Mas la Sala 
Cabrianes 
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ORGANITZES UNA ACTIVITAT ESPORTIVA I
VOLS PUBLICAR-LA A L’AGENDA?
ENVIA UN MISSATGE a: 

hola@araesport.cat
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CARNETS OBERTS

Informa’t al tel. 93 877 24 07  Ctra. Santpedor s/n08272 Sant Fruitós de Bages · www.clubtennismanresa.com 

· Carnets transferibles:
tota persona vinculada amb 
l’empresa en podrà fer ús.

· Avantatges fiscals
· Ús global de les instal·lacions 

i serveis del Club de Tennis Manresa.

· Visibilitat i promoció: pancarta pista 
de tennis, vinil pistade pàdel, xarxes socials, etc. 

· Preus especials al Vela Club&Fitness.

PER EMPRESES I AUTÒNOMS

VINCULA’T!
CLUB TENNIS MANRESA

Promoció especial

Avantatges

2 carnets x 50€ /mes (x12)=1.200€
Inclou una pancarta a pistes de tennis o vinil a pistes de pàdel
CONDICIONS: Mínim 2 carnets i pagament anual per avançat.

Només
fins el 31 
de desembre
de 2019!
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Durant els primers anys de vida 
de l’Emil, poques coses podien 
fer augurar el seu futur com a lle-
genda de l’atletisme i per molts, 
el millor atleta de tots els temps. 
Fill d’una família pobre de set 
germans, el seu destí, com el 
de tantes altres famílies humils 
del període d’entreguerres a 
la  Txecoslovàquia comunista, 
semblava lligat, inexorable-
ment, a continuar el fat familiar 
com a treballador de la fàbrica 
d’automòbils de la ciutat on 
vivien. D’aspecte magre i mal-
girbat, mai va mostrar cap mena 
d’interès pels esports, i la única 
que albergava certes esperances 
en què el seu fill pogués capgirar 
el seu inevitable destí era la seva 
mare, la qual confiava en què la 
vivesa i la intel·ligència naturals 
de l’Emil l’ajudarien a creuar el 
llindar social per esdevenir mes-
tre. Malauradament, l’Emil va ser 
refusat de l’escola de mestres 
per la seva negada oïda musical 
i, amb setze anys, va decidir 
seguir el seu propi camí, es va 
mudar de ciutat i es va convertir 
en treballador d’una fàbrica de 
sabates de dia i en estudiant de 
nit.

Un dia de l’any 1941 quan l’Emil 
tenia 18 anys, l’encarregat de la 
línia de la fàbrica on treballava 
i estudiava, va obligar a tots els 
estudiants de quart any a pren-
dre part en una cursa atlètica 
que tindria lloc pels carrers de la 
ciutat. Reticent a participar-hi pel 
seu nul interès en els esports, 
l’Emil va fer veure que estava 
lesionat però en ser-li denegada 
la baixa, va optar per participar-
hi com la majoria d’estudiants. 
Molts, a cobert de la mirada del 
seu encarregat, van abando-
nar la cursa en girar la primera 
cantonada, inexplicablement 
però, en sentir el tret de sortida, 
un desig irrefrenable de guanyar 
es va apoderar de l’Emil i va 
córrer amb totes les seves forces 
enmig de centenars de crits 
d’ànim. Cap al final, a la recerca 
d’un extra d’oxigen, l’Emil va co-
mençar a respirar més depresa, 
però a pocs metres de l’arribada 
li van fallar les forces i un atleta 
més experimentat que ell el va 
avançar. No li va importar en 
absolut i envigorit per aquella 
eufòria i per les felicitacions de 
molts dels seus companys de la 
fàbrica i del seu encarregat, tots 

li van aconsellar que comen-
cés a entrenar amb l’equip 
d’atletisme. En aquell moment, 
però, l’Emil va riure com dient 
que ni boig tornaria a córrer mai 
més.

Mica en mica i després d’haver 
cedit a acompanyar a la resta 
d’atletes en les seves rutines 
diàries, va descobrir que eren 
precisament aquelles sortides 
les que el feien sentir lliure de 
veritat i la seva vida va donar 
un tomb. No és que deixés de 
treballar a la fàbrica ni aban-
donés els estudis, simplement 
tots els seus pensaments, el seu 
temps lliure i les seves rela-
cions, van començar a girar al 
voltant de la seva nova passió: 
el córrer. I l’Emil volia saber-ho 
tot: com col·locar els peus i les 
cames de la millor manera, com 
fer treballar els braços, com 
sostenir el tors,... Era insaciable 
i a les curses no hi havia manera 
d’aturar-lo. 

Van passar tres anys fins que 
l’Emil no va guanyar la seva 
primera cursa. Tres anys de 
treballar dur, de sacrificis i de 

EMIL ZÁTOPEK
“LA LOCOMOTORA HUMANA”

Jordi Camprubí
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constància, però al final l’esforç 
va donar els seus fruits. Feliç 
de no haver tirat la tovallola, 
l’Emil no va poder deixar de 
mirar aquells 4’01” impresos al 
diari de la seva primera victòria 
als 1500 metres en tota la nit. 
Va ser aleshores que l’Emil faria 
una cosa que transformaria per 
sempre la manera d’entendre els 
entrenaments. En comptes de 
centrar-se en córrer per sota de 
la velocitat amb què competia 
com feien la resta dels seus com-
panys, va decidir augmentar-ne 
la intensitat i quan ja no pogués 
més, reduir-la fins que se sentís 
preparat per reprendre-la de 
nou. Fos totalment intuïtiu o bé 
influenciat pel què feien d’altres 
atletes del continent com els 
Escandinaus i sobretot els Fine-
sos que ja coneixien els fartleks, 
el cert és que en Zápotek havia 
inventat l’entrenament per inter-
vals. Al cap de dos anys, això ho 
canviaria tot. El mateix Emil diria 

en una entrevista 20 anys des-
prés: “No m’interessava saber 
durant quan temps era capaç 
d’aguantar, sinó en quin temps 
podia creuar la línia de meta”. 
El què comptava no era només 
el ritme dels seus entrenaments, 
sinó sobretot la seva capacitat 
per sostenir aquell esforç de ma-
nera continuada. Un esforç que 
esdevenia més agònic a cada 
sèrie, a cada volta de més. Al 
cap d’un temps, quan el seu cos 
i la seva ment s’havien adaptat 
al desafiament constant, el què 
calia ara era augmentar el volum. 
Si abans s’havia centrat en sèries 
de 200 i 400m amb una distancia 
equivalent de recuperació, ara 
la sèries serien de 300 i 400m 
reduint la distancia de recupera-
ció a uns 150m. I si amb aquells 
150m el seu cos no en tenia 
prou, s’hi hauria d’acostumar. 
L’Emil era inflexible. I mentres-
tant prenia notes, observava, 
comparava, experimentava. La 

seva fórmula era simple però 
clara: quantitat més intensitat 
multiplicat per una persistència 
implacable, equival a una ferma 
millora de capacitat. I el sofri-
ment repetit infinitament esdevé 
resistència. Amb tot, a vegades 
els seus experiments ratllaven 
l’absurd: com el repte que tenia 
de creuar l’avinguda que duia a 
la fàbrica sense respirar, cada ve-
gada un arbre més enllà; o com 
quan s’entrenava corrent amb 
botes per la neu; o quan corria 
amb la seva muller carregada a 
l’esquena; etc. Un a un, els seus 
companys d’entrenament van 
deixar d’acompanyar-lo. Ja no el 
podien seguir i la majoria dub-
tava del seu mètode i, sobretot, 
de la seva salut mental. Inclús 
entre els més puritans i no pocs 
periodistes, n’hi havia que el 
criticaven pel seu estil malgirbat 
i, en certa manera, antinatural de 
moure’s, al qual l’Emil responia 
que de moment l’atletisme no 
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es valorava per criteris estètics 
com el patinatge artístic i que 
l’únic que l’importava era córrer 
el més ràpid possible: “No tinc 
prou talent per córrer i somriu-
re al mateix temps”, diria. Ell, 
mentrestant, convençut del seu 
sistema, persistia. 

La primera vegada que el nom 
d’Emil Zátopek va inscriure’s al 
llibre dels records fou durant un 
entrenament que els mateixos 
treballadors de la fàbrica van 
procurar que fos públic per tal 
de donar un aire “d’oficialitat” 
a l’esdeveniment. La distancia 
escollida foren els 3000 m i amb 
els seus 8’34’’8, l’Emil va superar 

per més de vuit segons l’existent 
marca nacional. A la setmana 
següent, per tal d’aprofitar el 
seu fantàstic estat de forma, els 
encarregats de la fàbrica van 
oficialitzar una altra temptativa. 
Aquest cop, però, la distancia 
seria la dels 5000 m. i de nou 
l’Emil va polvoritzar el record 
amb uns 14’55’’, vint segons més 
ràpid que el record nacional i 32 
segons més ràpid que la seva mi-
llor marca anterior. Reconegut ja 
a nivell nacional, l’Emil se sentia 
invencible.
  
Però va arribar la guerra, i des-
prés d’un període d’incertesa i 
de bombes al seu voltant, l’Emil 

va decidir que ja no tenia res 
més a fer-hi a la fàbrica i es va 
allistar a l’exèrcit. En el moment 
d’allistar-se, la guerra ja havia 
acabat però tot hi així l’Emil 
va disfrutar amb la mateixa 
intensitat de les maniobres, els 
exercicis i els entrenaments que 
ocupaven la major part de les se-
ves noves taques com a soldat. 
A més a més, gràcies a la sim-
patia que despertava l’atletisme 
entre algun dels seus coman-
daments, l’Emil va poder seguir 
competint i ampliant el seu 
palmarès de records. Era evident 
que l’ambient de l’exèrcit li era 
plaent: menús regulars, un lloc 
on dormir, uniforme, roba neta, 
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tasques físicament exigents, aire 
fresc i oportunitats inacabables 
d’exercitar-se, així que allà s’hi 
feu una carrera. Fou durant els 
primers anys a l’exèrcit, que 
l’Emil va participar en nombroses 
competicions internacionals i, 
malgrat guanyar-ne la majoria, 
no va voler rebre mai ni un sol 
premi en metàl·lic per por a 
perdre la seva condició d’atleta 
amateur i desaprofitar per tant la 
possibilitat de participar als Jocs 
Olímpics, però també per no 
patir represàlies com a membre 
de l’exèrcit txec dominat pels 
comunistes.

I l’Emil es va seguir entrenant 
com no ho havia fet mai ningú 
abans, posant a prova en cada 
entrenament el què era huma-
nament possible. Entrenava 
corrent pel bosc, a l’hivern, amb 
les botes de l’exèrcit posades i 
lluitant contra l’adversitat del te-
rreny, el temps i la neu. Sempre 
era el que feia més sèries que 
ningú i el que menys reposava, 
portant contínuament el seu cos 
al límit amb total solitud. Sense 
d’altres companys, doncs els qui 
podien haver-lo acompanyat ja 
no podien seguir-lo en el seu  
nivell actual, sense entrenador 
i sense cap mena de supervisió 
de ningú, corria per pur instint i 
experimentava amb ell mateix. 
Sol amb el seu sofriment, amb 
la seva agonia, amb els pulmons 
cremant-li per dins i les cames 
implorant-li clemència, l’Emil 
no només entrenava, sinó que 
educava cada fibra del seu cos 
en el sofriment fins a acceptar-lo. 
Aleshores va començar a doblar 
els entrenaments. Era el moment 
de començar a augmentar les 
distancies, i la seva primera cursa 
de 10.000 i sobretot la segona 
van confirmar-li que, efecti-
vament, anava pel bon camí. 
29’37’’01, 6 segons més lent que 
l’aleshores record del món. En 

els mesos previs a les Olimpía-
des de Londres, ja estava tripli-
cant entrenaments amb sessions 
que podien arribar fins a les 60 
sèries de 400m per dia fins a 
córrer uns 32km diaris. Dominat 
per una fe quasi religiosa, se-
gurament mai ningú abans que 
Zátopek s’havia preparat amb 
aquesta brutal intensitat per 
participar en un Jocs Olímpics. 

“Va ser un alliberament de 
l’esperit ser allà a Londres. Des-
prés d’aquells dies foscos de la 
guerra, dels bombardejos, dels 
assassinats i la fam, el renaixe-
ment dels Jocs Olímpics era com 
si el sol finalment hagués tornat 
a sortir. De sobte no hi havien 
fronteres, ni barreres, només 
gent que es reunia”, diria l’Emil.

Llavors van arribar els Jocs i 
en la primera prova, que era la 
dels 10.000m, l’Emil va batre els 
seus rivals amb una superioritat 
incontestable amb uns 29’59’’6, 
rebaixant en 12 segons l’anterior 
record olímpic i doblant o bé 
eliminant la resta de competi-
dors menys dos. En els 5000m la 
cosa no va anar tan bé, i malgrat 
aconseguir la plata, una sensació 
agredolça de missió incomplerta 
es va abatre sobre l’Emil i es va 
prometre a si mateix fer tot el 
que estigués al seu abast per 
rescabalar-se’n. “Quan ja no pots 
seguir, ves més de pressa”, seria 
el seu mantra des d’aleshores.

El record de l’hora 

El 29 de setembre de 1951, fou 
el dia en què l’Emil Zátopek es 
va proposar de donar 55 voltes a 
una pista d’atletisme i portar, de 
nou, el seu cos al límit. L’objectiu 
era batre dos records simultània-
ment: el de recórrer la distancia 
més llarga en 60 minuts i el de 
rebaixar el record mundial dels 
20 km. L’estadi estava abarro-

tat. Tothom volia veure de nou 
l’heroi nacional donar a Txecos-
lovàquia un nou record del món i 
aquesta era una lluita que l’Emil 
només podia fer contra si ma-
teix. Els primers 5.000 m els va 
córrer en 14’56’’, els 10.000m en 
29’54’’, els 16.000m en 48’12’’, 
fins que llavors el sofriment es 
va fer insuportable i va perdre 
la noció del temps. A falta de 
4.000m l’Emil no sabia si estava 
per sota el record ni quantes vol-
tes li quedaven, i aleshores, de 
cop i volta, va passar una cosa 
que no li havia passat mai abans: 
el patiment va arribar a uns límits 
tan insuportables que va deixar 
de sentir-lo. A manca de 3 o 4 
voltes i en una demostració de 
coratge indescriptible, l’Emir es 
va llençar a per l’últim km com si 
li anés la vida. El resultat: 2’51’’8, 
el més ràpid de tots els 20. 
Finalment va creuar la línia de 
meta havent rebaixat la barrera 
dels 30 minuts en cadascun dels 
10.000m que havia corregut, 
una fita que només 5 persones 
al món havien aconseguit, i ell 
ho havia fet per partida doble 
i sense descans. Aquell record 
trigaria 10 anys a ser superat. 
Després d’aquella gesta, però, 
allò ja formava part del passat 
i per l’Emil només hi havia una 
cosa encara més enlluernadora: 
la possibilitat mai aconseguida 
abans ni repetida després, de 
guanyar tres medalles d’or en 
uns mateixos jocs Olímpics en 
tres distancies diferents: els 
5.000m, els 10.000 m i la Mara-
tó. I l’Emil era la única persona 
capaç de fer-ho.

La Locomotora Txeca
     
Dir què va fer de l’Emil Záto-
pek un corredor excepcional, a 
voltes inimitable, és difícil de dir. 
Però allà queden els números: va 
establir 18 records del món, va 
guanyar 5 medalles olímpiques 
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(de les quals 3 ors van ser en un 
espai de 8 dies de diferència) i 
durant 6 anys consecutius no va 
perdre ni una sola cursa de més 
de 10.000m. El secret, però, és 
inqüestionable: allò que el va 
convertir en un corredor capaç 
de deixar enrere a tots els seus 
competidors i doblar-los, deixant 
en evidència els millors atletes 
del moment i sense afluixar 
mai el pas malgrat l’avantatge 
descomunal, va ser la seva brutal 
capacitat d’entrenar més dur, 
més llarg i amb més ferocitat del 
què mai no ho havia fet ningú 
abans. Pels seus contemporanis 
i adversaris fou, a més a més, la 
seva generositat, la seva esporti-
vitat i el seu sentit de l’humor el 
què el feren veritablement únic. 
D’ell deien que era com un nen 
gran amb una energia voraç i in-
saciable, una barreja de científic, 
artista i somiador.

Zátopek i el Comunisme

Més controvertida és la seva 
relació amb el Comunisme. 
Devot com era de la llibertat 
que li reportaven els seus èxits 
esportius i de la solitud dels seus 
entrenaments junt amb la possi-
bilitat de viatjar per tot el món 
fent allò que més li agradava, 
com a membre de l’exèrcit txec 
(va assolir el rang de coronel) 
l’Emil no podia sinó acatar ordres 
dels seus superiors. Malgrat viure 
en una època en què li va tocar 
conviure amb 6 anys d’ocupació 
nazi i un post Segona Guerra 
Mundial tirànic pel què fa als me-
canismes repressors i autoritaris 
dels comunistes, l’Emil mai va 
voler involucrar-se políticament 
en públic i fou precisament per 
això que alguns criticarien la seva 

Per saber-ne més:

“Today we die a little!”
The Inimitable Emil Zátopek, the 
Greatest Olympic Runner of All 
Time
Autor:Richard Askwith

excessiva indulgència i permis-
sivitat amb les atrocitats que el 
règim comunista cometia i que 
eren de domini públic. Arriscar-
se a posicionar-se en contra, no 
només hauria significat la fi de 
la seva única font d’ingressos 
com a membre de l’exèrcit, sinó 
també el final de la seva carrera 
esportiva i molt segurament la 
seva deportació a un camp de 
treball o una condemna. 

Els últims anys

Malauradament no tot va ser 
un camí de roses per a l’Emil. 
Mentre que durant els anys més 
foscos del comunisme txec al-
guns van acusar-lo de connivèn-
cia amb la repressió de l’estat, 
en els anys de la guerra freda i 
enmig d’un període de fortes 
revolucions socials i culturals, 
Zátopek, va donar suport pú-
blicament a les demandes dels 
seus conciutadans en múltiples 
ocasions, cosa que va acabar 
provocant la seva expulsió de 
l’exèrcit i el va obligar a treballar 
durant quatre anys en una mina 
d’extracció de recursos naturals 
així com a desenvolupar dife-
rents tasques entre les quals la 
de traductor gràcies a la seva ha-
bilitat amb les llengües. No fou 
fins als seus darrers anys, quan 
rebé finalment el reconeixement 
internacional que la seva figura 
es mereixa i va ser guardonat 
amb la insígnia de Pierre de 
Coubertin del Comité Olímpic 
Internacional així com també el 
de nombrosos països com el de 
Finlàndia i Austràlia on el nom 
d’Emil Zátopek havia estat de 
gran influència per a la promoció 
dels valors de l’esport.

Quan Zátopek va morir l’any 2000 
a l’edat de 78 anys, va ser acomia-
dat en un funeral multitudinari al 
Teatre Nacional de Praga amb la 
presència de nombroses perso-
nalitats internacionals del món 
de l’esport. L’any 2012 va passar 
a formar part dels 12 primers 
atletes que conformarien el saló 
de la fama de la IAAF (Associa-
ció Internacional de Federacions 
d’Atletisme), i actualment és un 
dels 4 únics atletes de tots els 
temps que disposen d’una escul-
tura als jardins del Museu Olímpic 
de Lausana.  

Jordi Camprubí Ruiz
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L’objectiu de la defensa per-
sonal Mugendo és guanyar en 
seguretat personal i confiança.
S’ensenya a defensar-se davant 
de situacions de perill, agres-
sions físiques o psicològiques, 
robatoris, segrestos, etc.

És una activitat que també mi-
llora l’estat físic, combat l’estrès 
i sobretot, ajuda a desenvolu-
par l’instint de defensa.

La defensa personal Mugendo 
és un art marcial extremada-
ment eficaç, que compta amb 
un dels sistemes marcials més 
efectius per aprendre a defen-
sar-se d’una manera totalment 
segura.

Es desenvolupen habilitats 
físiques i mentals per poder-les 
aplicar de manera intel·ligent 
davant d’un atac o una agres-
sió. 

L’objectiu de les classes de 
defensa personal femenina és 
donar recursos perquè, si mai 
es produeix una situació peri-
llosa o potencialment letal, se’n 
pugui sortir ilesa. 

Això es fa mitjançant simula-
cions i en enfrontaments amb 
atacants més forts i més corpu-

lents que una mateixa.

Les tècniques per defensar-se 
d’armes blanques es realitzen 
amb material de seguretat per 
evitar lesions. A més, la super-
fície de la sala està encoixi-
nada amb tatamis i materials 
adequats, com sacs, escuts, 
pads, etc.

DEFENSA PERSONAL FEMENINA
MUGENDO

Víctor Font

A R T S  M A R C I A L S
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29/11/19
de 19h a 20h

c/Barcelona, 27 · 08242 MANRESA
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· Adquisició d’habilitats per 
a la realització de tècniques 
bàsiques de cop a zones vulne-
rables.

 Assimilació de tècniques en-
caminades a fer servir la força 
d’un agressor en contra seva i / 
o luxar a un agressor.

Adquisició d’habilitats per sor-
tir ilesa en situacions cos a cos, 
tant dempeus com a terra.

MATRÍCULA OBERTA 
(places limitades)

c/ Barcelona, 27 Manresa
T. 676 33 63 97

Creació de respostes reflexes 
davant empentes, agafades, 
etc.

 Generació d’hàbits 
d’entrenament i pautes per a 
l’aprenentatge.

Sentir-te més segura al carrer 
i evitar el pànic en situacions 
de risc.

Els beneficis de la defensa personal Mugendo:

Víctor Font Director Tècnic Mugendo Manresa

E S PA I  P U B L I C I T A R I



SANTA ANNA

MONESTIR

PLA DE LES 
TARÀNTULES

SANT MIQUEL

720

990

920

820

Alçada
(m.)

Distància
(KM)0,2 4,21,82 ,80,8 3,6
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L’excursió comença al 
Monestir de Montserrat, 
en concret a la Plaça Abat 
Oliva i, just davant, veiem 
el Funicular de Sant Joan 
el qual arriba al Pla de les 
Taràntules, que serà el 

MONTSERRAT

Neus Parcerisas

Distància: 5Km. 
Desnivell positiu: 340m. 
Durada: 2h 
Inici: Monestir de Montserrat
Edats nens/es: a partir de 5 anys

 Santa Anna - Pla de les 
Taràntules - Sant Miquel

punt intermig de la ruta. 

Agafem el GR 172, el 
camí que es dirigeix per 
escales fins a Sant Jero-
ni, el cim més alt de la 
muntanya de Montserrat. 
Recordar, abans d’iniciar 
la ruta, que ens trobem 
dins un Parc Natural, que 
són espais d’interès natu-
ral protegits. 

En aquesta ruta no es 
puja a Sant Jeroni, en pu-
blicarem una altre d’aquí 
a uns mesos que sí que 

E X C U R S I Ó
a m b  n e n s
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 Santa Anna - Pla de les 
Taràntules - Sant Miquel

s’hi pujarà! Així doncs, 
la primera part de la ruta 
és en pujada per unes 
escales, anomenades 
“Escales dels Pobres” 
totes elles irregulars, fins 
que arribem al cap de 15 
minuts al Pas dels Fran-
cesos. 

És un pas estret entre ro-
ques i unes escales amb 
graons estrets per on va 
passar l’exèrcit francès el 
25 de juliol de 1811 quan 
va envair la muntanya 
de Montserrat amb les 
seves diferents ermites. 
Uns metres després del 
Pas dels Francesos ens 
trobem un encreuament 
de camins on s’ha de se-
guir a l’esquerra direcció 
Santa Anna i deixar el GR 
a mà dreta. Just davant 

E X C U R S I Ó 
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veiem una gran agulla de 
roca conglomerada, és la 
Panxa del Bisbe. 

Ens trobem l’antiga er-
mita de Santa Anna, era 
l’ermita més gran i prope-
ra al Monestir, actualment 
està en runes però els 
últims mesos sembla que 
estan treballant amb tas-
ques de neteja i recons-
trucció d’alguna part.

Ara seguim el PR C-19, si 
tenim sort, podrem veure 
alguns escaladors a les 
agulles que ens queden 
a davant (Gorra Frígi-
da, Magdalenes). Es va 
agafant alçada i ens en-
dinsem al bosc, un bosc 
frondós ple de boixos, 

galzeran i alzines, i és que 
Montserrat de lluny sem-
bla una muntanya àrida 
i rocosa i a mesura que 
ens endinsem, hi veiem 
un bosc frondós i fauna 
salvatge. Si no fem soroll, 
podem veure alguna 
cabra montserratina, o si 
més no en algun racó, els 
seus excrements. 

A pocs metres d’arribar 
al Pla de les Taràntules 
on farem la parada per 
menjar alguna cosa i 
visitar l’Aula de Natura, 
podem observar just da-
vant l’agulla de l’Elefant, 
la Prenyada, la Trumfa, la 
Mòmia i la Momieta. 

A l’Aula de Natura es pot 

GORRO FRIGI
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trobar la història i carac-
terístiques de Montserrat 
i la seva flora i la fauna. 
Els nens i nenes disfruten 
amb els sons dels ocells 
o endevinant el nom de 
les diferents agulles de la 
muntanya. 

Trobem l’Aula de Natura 
just a sobre de l’estació 
del Funicular on també hi 
ha uns bancs per descan-
sar i fer un mos. 

Després de la parada, 
agafem el camí encimen-
tat direcció Sant Miquel 
i el Monestir, els primers 
metres són de pujada i 
els següents ja de baixa-
da, en algun punt molt 
pronunciada. 

S’arriba a la bassa de 
Sant Miquel, una petita 
bassa a la banda esque-
rra del camí on els nens 
i nenes hi contemplen 
peixos mentre fan un 
petit descans. 

Arribem a l’ermita de 
Sant Miquel, conegu-
da com l’ermita més 
antiga de la muntanya i 
just passat l’ermita a la 
banda dreta trobem la 
Creu de Sant Miquel, un 
punt turístic per les seves 
boniques vistes. És un 
camí d’anar i tornar pel 
mateix lloc, i ara ja que-
den poc més de 500m 
per l’arribada al Monestir, 
on podem veure uns me-
tres abans d’arribar, una 

escultura dedicada a Pau 
Casals.

Teniu la ruta a:
https://www.wikiloc.com/
hiking-trails/montserrat-
pla-de-les-tarantules-sant-
miquel-43230835

Neus Parcerisas

L’ELEFANT

LA PRENYADA

LA TRUMFA

LA MÒMIA

LA MOMIETA
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