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Vins ecològics

Celler el Molí
Camí de Rajadell, Km 3

08241 Manresa
collbaix@cellerelmoli.com

T. 93 102 19 65

ANYADA
2014

VARIETAT
Cabernet Sauvignon 100%

CRIANÇA
En barriques de roure francès, durant 18 
mesos. En ampolla mínim 20 mesos 
abans de sortir al mercat.

NOTES DE TAST
Vi d’alta capa colorant, amb intens 
vermell rubí amb rivets blavós. Llàgrima 
marcada.

Vi d’alta intensitat, potent i penetrant, 
molt complexe i fresc. Aroma amb 
predomini de fruita vermella, de bosc i 
dolça, amb notes de caramel i cacau. 
Records balsàmics i minerals.

En boca entrada àmplia, rodó i untuós. 
Bona acidesa, tanicitat i frescor. Potent 
i complexe. Retronassal a fruita, to�ee 
i fumats. Llarg i persistent.
Evolucinarà bé els propers 5 anys.

botiga on line  www.cellerelmoli.com

SINGULAR
NEGRE

Us desitgem
Bones Festes!
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Georgina Delgado

d ’ e x c u r s i ó
 A M B  N E N S

APRENEM A 
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Neus Parcerisas

p. 6

p. 17

p. 33

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

p. 27
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E D I T O R I A L

Acabem l’any molt contents d’haver 
arribat fins aquí i amb moltíssimes 
ganes de continuar amb més temes 
per a nous articles, més seccions, no-
ves col·laboracions i amb més de tot! 
Gràcies per llegir-nos i seguir-nos.

En aquest número et presentem a la 
jove promesa de Santpedor d’esquí 
de muntanya, la Maria Costa, que 
amb 16 anys ja la tenim al Centre de 
Tecnificació de Font Romeu.

Esperem que passis una bona estona 
amb la història que relata el Jordi 
Camprubí a “Caminant entre Ge-
gants”, la Wanda Rutkiewi és un nou 
exemple de la lluita i perseverança 
d’una dona forta i invencible, de qui 
per molts fou la millor alpinista del 
s.XX.

En la secció de salut, ara que tenim 
un nou any a punt de començar, la 
Georgina Delgado ens alerta del pe-
rill de fer-nos propòsits forassenyats 
i ens suggereix proposar-nos objec-
tius realistes, més d’acord amb les 
nostres circumstàncies i estat anímic. 
Per altra banda, l’Ariadna Hernan-
dez ens explica com d’important és 
tenir el nivell de ferro adequat en 
l’organisme i què passa quan no és 
així.

Heu fet mai un circuit d’orientació? 
la Neus Parcerisas ens proposa fer-
lo amb els nens, una activitat molt 
divertida i del tot recomanable.

Ah! i les últimes curses i esdeveni-
ments esportius les hem inclòs a 
l’agenda, en les pàgines centrals de 
la revista.

Bones Festes!  

Berta Giralt

D E S 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 2 de gener de 2020  i  publicarem el nom del guanyador a Instagram.

Entra a l’Instagram 
d’ARAESPORT:  @araesport,
busca la publicació amb 

aquesta imatge i PARTICIPA!

que tinguis MOLTA SORT!

Sortegem dues bosses 

La bossa de viatge ideal per a caps de setmana de 
competició, amb cremallera estanca. 1600gr

DUFFLE BAG 60L 
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28 /11/2002 Santpedor

Resultats Temporada 2018/2019

- 1a  Camionat de Catalunya Vertical
- 1a Camionat de Catalunya individual
- 1as Camionat de Catalunya per parelles.
- 1a Campionat d’Espanya sprints
- 1a Campionat d’Espanya individual
- 1a Campionat d’Espanya vertical
- 1es Campionat d’Espanya per parelles
- 1a Campionat de França sprints
- 1a Campionat de França individual
- 2a Campionat de França vertical
- 4a Campionat del Món sprints
- 5a Campionat del Món individual
- 10a Campionat del món vertical

MARIA COSTA DÍEZ

S’inicia en l’esquí de muntanya 
amb 11 anys, tot i que fou de ben 
petita que va entrar en contacte 
amb la muntanya perquè els 
seus pares sempre li portaven. Li 
agrada l’esport per passar-s’ho bé 
i gaudir amb la família i amics. Un 
dia els seus pares li van proposar 
de formar part d’un club on po-
dria conèixer a més gent amb la 
mateixa passió que ella: l’skimo.
Així va ser com va començar a 
entrenar i competir en el club  
Mountain Runners del Berguedà, 
era la temporada 2015-2016. A la 
temporada següent, el seu primer 
any en la categoria cadet, va 
començar a entrenar més seriosa-
ment al costat del seu entrenador 
Guim Llort. En segon any de 
cadet, temporada 2017-2018, va 
continuar entrenant però d’una 
manera més constant i dedicada 
i va aconseguir ser seleccionada 
per formar part del Pla Nacional 
de Tecnificació Esportiva (PNTD) 
i també per anar als campionats 
d’Europa, a Sicília, amb la selecció 
Espanyola d’esquí de muntanya. 
Des d’aquesta temporada forma 
part del Centre de Tecnificació 
d’Esquí de Muntanya de Catalun-
ya (CTEMC).
Durant la temporada 2018-2019 
ha fet un gran salt a nivell esportiu 
i personal, ja que al costat del 
seu entrenador Jordi Martín i la 
seva família, va decidir estudiar 
en un institut per a esportistes, 
situat a 1.800 m. d’altitud, a Font 
Romeu, França. Així va ser com, 

sense conèixer ni l’idioma ni a 
cap company, es va instal·lar en 
l’internat/residència d’aquest 
institut. Els seus objectius pel curs 
i la temporada eren clars: adaptar-
se, aprendre francès, entrenar 
bé, guanyar les tres carreres del 
campionat d’Espanya, i anar als 
campionats del Món fent top5. 
Ho ha aconseguir tot. 

A més d’aquest esport practica 
bicicleta de carretera, de muntan-
ya, esquí de rodes, trail running, 
escalada... entre altres. 

Ara Esport A.E
Maria Costa M.C

A.E.- Per què esquí de muntan-
ya, què és el que més t’agrada 
d’aquest esport? 

M.C- L’esquí de muntanya és 
un esport molt complet en el 
que es poden adquirir coneixe-
ments molt diversos. El que més 
m’agrada és el fet de poder-se 
moure per indrets on només 
s’hi pot arribar amb esquís de 
muntanya, em refereixo als “fora 
pistes”. Per exemple, m’encanta 
poder accedir a la part més alta 
de les muntanyes nevades i des-
prés poder-les baixar per on més 
em vingui de gust (sobretot si hi 
ha “powder”, neu pols). Apren-
dre nous aspectes de seguretat 
és una altra cosa que em fascina 
i penso que ens enriqueix molt 

com a esquiadors de muntanya. 
Un altre punt que m’encanta 
d’aquest esport és la gent i el 
bon ambient que hi ha entre tots. 
L’skimo no només m’agrada a ni-
vell competitiu, sinó que també el 
disfruto fent sortides més alpines 
a ritmes més suaus. 

A.E.- A quina edat vas començar 
a practicar l’esquí de muntanya? 

M.C- Aquest esport me’l van 
ensenyar els meus pares quan 
tenia uns 11-12 anys. De fet, 
encara recordo la meva primera 
sortida amb esquís de muntanya, 
que va ser amb el meu pare i uns 
amics seus per les pistes d’una 
estació d’esquí. Tot i que des  que 
vaig néixer quasi, que ja he estat 
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A.E.-  Cada quant tornes a 
casa? Et va costar prendre la 
decisió d’anar a viure a Font 
Romeu? Tot i que deus trobar 
a faltar casa teva, t’has adaptat 
bé a la dinàmica del centre de 
tecnificació i als companys?

M.C- Intento tornar a casa cada 
cap de setmana tot i que a vega-
des és complicat, sobretot durant 
la temporada d’hivern ja que tinc 
competicions o concentracions 
molt sovint. El fet de tenir la neu 
just al sortir de l’institut és un 
altre factor que fa que m’hagi 
de quedar més sovint per poder 
fer entrenaments amb esquís ja 
que al meu poble tenim la neu a 
una hora o més. Sincerament no 
em va costar gaire decidir-ho, el 
meu entrenador de fa dos anys, 
Guim Llort, em va fer aquesta 
proposta i de seguida vaig pensar 
que seria una bona idea i que hi 
acabaria anant. Evidentment, sí 
que va ser difícil mentalitzar-me 
per anar a viure fora de casa, 

vivint amb gent que al principi 
desconeixeria i sobretot amb un 
nou idioma que mai havia après. 
A tot això, els meus pares em van 
dir que acceptarien la meva deci-
sió i em recolzarien amb el que jo 
decidís. Vam buscar totes les parts 
positives i negatives. Finalment, 
tot i sabent que seria difícil per a 
tots sobretot els primers mesos 
vaig apostar per canviar d’aires i 
viure el que al final acabaria sent 
una experiència molt enriquidora. 
És cert que trobo molt a faltar la 
família, sobretot les estones al 
sofà o els àpats... però tinc els 
dies molt ocupats cosa que fa 
que passin molt ràpid i no me 
n’adono que ja és divendres. Des 
d’un principi la gent d’aquí em 
va ajudar molt. Tot i que no ens 
poguéssim entendre per culpa 
de l’idioma, les tecnologies van 
permetre poder-nos comunicar. 
Per fer els exàmens, al principi em 
deixaven anar amb diccionari… 
sembla una ximpleria però em va 
anar bastant bé. Una altra novetat 
que em vaig trobar són els hora-
ris. A França mengen molt més 
d’hora, vaig passar de dinar a les 
15h a les 12h i a vegades abans, 
i de sopar a les 21h o a les 22h a 
sopar a les 19h.

AE.- Quan vas començar a 
competir? 

M.C- La meva primera competició 
va ser a l’últim any de la categoria 
infantil, és a dir, quan tenia 12 o 
13 anys. Recordo que feia molt 
mal temps i era una individual 

Fotografia: Jesús DYañez

amb contacte amb la muntanya i 
la neu.

A.E.- Explica’ns a on entrenes 
i com compagines els estudis 
amb l’entrenament i la compe-
tició. 

M.C- Actualment entreno i 
estudio al “Lycée climatique et 
sportif Pierre de Coubertin” a 
Font Romeu (França) des de l’any 
passat. Estic cursant el segon de 
batxillerat científic. En aquest 
institut et posen moltes facilitats a 
l’hora de compaginar els estudis 
amb els entrenaments, per exem-
ple, quan he de faltar a classe per 
competicions o concentracions 
puc recuperar les hores de classe 
perdudes amb el professor/a. 
Dos dies dels cinc que anem a 
classe entrenem de 10 a 12 del 
matí, els altres dies entrenem a 
la tarda. Penso que això últim és 
força positiu perquè el cos s’ha 
d’acostumar a entrenar en les 
diferents hores del dia. 



E N T R E V I S T A

9ARAESPORT N.9

E N T R E V I S T A

(pujades i baixades). Em fa gràcia 
recordar aquesta cursa perquè 
puc veure la meva gran progres-
sió sabent que vaig quedar última 
en aquesta meva primera cursa 
d’skimo.

A.E.- Quin és el teu referent? 

M.C- Sempre dic que el princi-
pal referent és el Kilian Jornet, 
però ell és un cas a part. També 
m’agrada molt l’Emelie Forsberg, 
però els meus actuals referents 
vindrien a ser els companys i 
amics de la selecció espanyola, 
referint-me a atletes com Oriol 
Cardona, Marc Pinsach, Clàu-
dia Galícia... entre altres ja que 
els puc veure més a prop. Són 
persones amb molta experiència i 
sempre que em donen un consell 
l’intento aplicar.

A.E.- Amb quin esport com-
plementes el teu entrenament 
quan no és temprada de neu?

M.C- Quan ja no puc esquiar per 
la manca de neu, m’agrada córrer 
per la muntanya i fer bici de carre-
tera. Intento fer alguna cursa trail 
per no desenganxar-me totalment 
de la competició. Precisament 
aquesta temporada de córrer 
vaig tenir l’oportunitat de poder 
participar als mundials juvenils de 
curses per muntanya.

AE.- En quins aspectes de la 
prova ets sents millor (pujada, 
baixada?) Quina és la tècnica a 
seguir?

M.C- Normalment prefereixo les 
pujades, a poder ser amb una 
forta pendent. Les baixades és 
algo al que li tinc força respecte, 
tot i que és cert que gràcies al 
Club dels Mountain Runners del 

Fotografia: Hubert Chiapusso

Berguedà, el Centre de Tecnifica-
ció d’Esquí de Muntanya de Cata-
lunya (CTEMC), el Plan Nacional 
de Tecnificación Deportiva (PNTD) 
i molt d’esforç, cada vegada estic 
millorant més el fet de poder 
baixar ràpid i amb bona tècnica.



E N T R E V I S T A

10 Desembre 2019

AE.- Quina modalitat de l’esquí 
de muntanya t’agrada més? Per 
què?  

M.C- La meva modalitat prefe-
rida és l’esprint. Es tracta d’una 
prova molt curta i explosiva (uns 
3-4 minuts) on es segueix un 
circuit marcat en pista. La primera 
part consisteix en pujar esquiant 
seguint un recorregut on hi ha 
dos possibles camins que es van 
creuant i és aquí on entra en 
joc la tàctica de cada corredor. 
Després s’ha de fer una primera 
transició posant-se els esquís a 
la motxilla per poder fer el tros 
de pujar a peu. Havent acabat 
aquesta part ens tornem a posar 
els esquís als peus i acabem 
de pujar una mica fins arribar a 
l’últim canvi que és el de treure 
pells per poder baixar esquiant 
per un petit circuit i entrar a 
meta fent el pas patinador. Tot 
i així, penso que l’individual és 
la modalitat més muntanyenca 
on generalment es va per fora 
pistes i per lloc més tècnics, que 
per tant s’apropa més a l’original 
esquí de muntanya.
 

AE.-  Creus que, igual que en 
les curses de muntanya de 
llarga distància, en l’esquí de 
muntanya s’ha produït l’efecte 
Killian? 

M.C- Penso que sí. Crec que el 
fet de voler-se emmirallar amb 
ell han sorgit coses positives 
com per exemple que més gent 
practiqui aquest esport tan bonic, 
però al mateix temps negatives, 
ja que molta gent es pensa que 
per fer esquí de muntanya només 
es necessiten els esquís, les 
botes, els bastons i la roba. Pero 
realment és necessari portar un 

casc, una motxilla amb el material 
de seguretat, menjar, aigua, etc.. 
A causa d’això, per exemple, es 
produeixen una quantitat molt 
gran accidents que són negatius 
per tots.

AE.- En quines proves compe-
tiràs el 2020? 

M.C- Les proves on segur que hi 
participaré són els campionats 
de Catalunya i els campionats 
d’Espanya. M’agradaria participar 
també als campionats d’Europa 

i en alguna copa del món. Tot i 
així, el principal objectiu és poder 
participar als primers Jocs Olím-
pics de la Joventut per l’esquí de 
muntanya que es disputaran a 
Lausanne el pròxim mes de gener. 

AE.- A quin lloc del món 
t’agradaria esquiar que encara 
no hagis estat? 

M.C- M’agradaria poder esquiar 
per les muntanyes de Noruega. 
Fa un parell d’anys hi vaig estar 
però era en ple estiu i no hi havia 

Fotografia: Jesús DYañez
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neu per poder esquiar, així que 
espero poder anar-hi ben aviat i 
que hi hagi neu. També em crida 
molt l’atenció esquiar en algun 
país d’un altre continent com per 
exemple Japó o Xina, aquí sí que 
no hi he estat mai.

AE.-  I un lloc on sempre repe-
tiries? 

M.C  Segurament que Tignes, 
França. Em porta molts bons 
records i penso que és un lloc 
molt bonic i alhora molt bo per 
entrenar.

AE.- - En quina situació es troba 
l’esquí de muntanya? i el feme-
ní en concret? 

M.C Penso que l’esquí de 
muntanya ha canviat molt al llarg 
dels anys. Actualment s’està 
encaminant cap a ser un esport 
més atractiu pel públic, fent així 
recorreguts més curts i fàcils de
tele transmetre. L’esquí de mun-
tanya femení està creixent cada 
vegada més, i cada vegada hi ha 
més igualtat entre el femení i el 
masculí. En quant a temps sí que 
hi ha molta diferència entre mas-
culí i femení, però penso que és 
algo normal vist que la fisiologia 
dels homes i les dones és diferent 
per naturalesa.

Per acabar:

AE.- Una pel·lícula? 

M.C “No respires” i “Ha nacido 
una estrella”

AE.- Un llibre? 

M.C Wonder

AE.-  Un grup de música o una 
cançó? 

M.C Oques Grasses com a 
grup de música. Fading, Dance 
Monkey i Pumped Up Kicks són 
les tres cançons que més escolto 
últimament.

AE.-  Un costum o una mania? 

M.C Sempre em poso el mono 
per sobre els botins i no per sobre 
les botes. Els amics de l’esquí 
sempre m’han dit que ho faig 
malament, però sempre ho he fet 
així. Ah, i una mania que tinc és 
sempre posar-me primer el mitjó i 
la bota esquerra…

Fotografia: Jesús DYañez Fotografia: Joan Locubiche

Gràcies Maria, et seguirem de ben 
a prop!!

Entrevista realitzada a Manresa, 
l’11 de novembre de 2019.
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FERRO, EL METALL DELS GUERRERS
Ariadna Hernandez

T’ha passat alguna vegada 
que has anat al metge perquè 
et notaves molt cansat/da, et 
queia el cabell, les ungles se’t 
trencaven o estaven estriades i 
en vas sortir amb el diagnòstic 
“falta de ferro” o “anèmia” i 
amb la recepta d’unes pas-
tilles? O bé, després d’una 
revisió mèdica de l’esport, 
d’una prova d’esforç junt amb 
la interpretació d’una anàlisis 
de sang que t’hagin dit “tens el 
ferro baix, n’hauràs de prendre 
durant un temps”? Si et sona 
això, aquest article és per a tu!

El ferro és un metall de tran-
sició que té la propietat de 
formar complexos amb altres 
molècules i participa en fun-
cions biològiques molt impor-
tants al nostre cos com ara en 
el transport d’oxigen a la sang 
formant part de l’hemoglobina, 
en l’emmagatzemament 
d’oxigen al múscul formant 
part de la mioglobina i en 
el magatzem de proteïnes. 
També, és un cofactor (ajudant) 

de molts enzims responsa-
bles de la cadena respiratòria 
(ATP, p450,…), antioxidants 
(catalasa, peroxidasa,…) i del 
metabolisme cel·lular.

El ferro formant part de 
l’hemoglobina (font: wikipedia)

A l’organisme tenim entre 3g i 
5g de ferro, aproximadament, 
repartit entre l’hemoglobina, la 
ferritina (magatzem de ferro al 
fetge), la mioglobina, la trans-
ferrina (transportador de ferro) 
i altres. Perdem ferro a través 
de la suor, les femtes, l’orina i 
la menstruació (en el cas de les 
dones).

El ferro es pot trobar en dues 
formes, segons l’origen:
- ferro HEMO (Fe2+): és el 
ferro orgànic, d’origen animal 
(allà on hi ha sang) com ara 
la carn, el peix o les vísceres. 
S’absorbeix un 20% de la dieta.
- ferro NO-HEMO: és el ferro 
inorgànic, d’origen vegetal 
(Fe3+) o en forma de suple-
ments (Fe2+). Els vegetals rics 
en aquest mineral són els de 
fulla verda fosca, les llegums 
i els cereals integrals. Aquí hi 
podríem incloure els ous i els 
làctics, ja que són aliments 
d’origen animal “sense sang”. 
No s’absorbeix tan com el 
ferro hemo, només ho fa un 2% 
de la dieta.

L’absorció del mineral depèn 
del contingut i la disponibili-
tat del ferro en la dieta, de la 
capacitat de les cèl·lules de 
l’intestí (enteròcits) a absorbir 
el ferro.
Els factors que afavoreixen 
l’absorció del ferro són: tenir 
un pH gàstric àcid, presència 

s a l u t  /  a l i m e n t a c i ó
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d’aminoàcids (consumir proteï-
na amb la dieta) i d’àcids orgà-
nics (cítrics, fermentats, vinagre 
de poma,…), coure seleni i la 
vitamina A. En canvi, dificul-
ten l’absorció del ferro: els 
oxalats (espinacs, remolatxa, 
bledes), els tanins (presents 
al vi, te i cacau), els fitats i les 
saponines (presents als cereals 
i llegums), Zinc i Calci.

TAN IMPORTANT ÉS EL 
FERRO?

El ferro és un mineral essencial 
pel nostre cos, l’hem d’obtenir 
a través dels aliments per-
què el nostre organisme és 
incapaç de fabricar-lo. Però, a 
la vegada, és un mineral tòxic! 
Us heu d’imaginar una barra de 
ferro, oi que s’oxida a l’aire lliu-
re? Doncs, passa el mateix al 
nostre cos. Per això, l’entrada 
del ferro al nostre organisme 
està molt controlada perquè 
és un mineral pro-inflamatori 
i pro-oxidant. A més, hem de 
tenir en compte que el nostre 
organisme no té mecanismes 
actius d’eliminació del ferro, 
de manera que regula el 
metabolisme del ferro mit-

jançant l’absorció i l’alliberació 
d’aquest per part dels teixits. 
Amb això vull dir que no és 
recomable suplementar ferro 
perquè sí..

ANÈMIA FERROPÈNICA

És el tipus d’anèmia més fre-
qüent (també pot ser per falta 
de vitamina B12, anomenada 
anèmia megaloblàstica). Es 
considera anèmia ferropènica 
quan els nivells de ferro i de 
ferritina són baixos amb la 
transferrina alta. També podem 
trobar, a nivell d’analítica, 
l’hemoglobina i el volum 
corpuscular mitjà (VCM) baixos 
perquè els glòbuls vermells 
són més petits i pobres en 
hemoglobina.

Què podem notar si tenim 
anèmia? 

Menor qualitat de vida, 
astènia (cansament crònic), 
falta d’atenció, depressió 
i funcionament cognitiu, 
palidesa a la pell, mal de cap, 
síndrome de cames inquietes, 
pell i cabells secs, taquicàrdia, 
inestabilitat,… Tenim major 

risc d’infeccions per tenir el 
sistema immunitari baix.

Com podem tenir una anèmia 
ferropènica? 

Els principals factors poden ser 
els següents:

- Mala nutrició i/o mala absor-
ció intestinal.

- Menstruacions abundants.

- Anèmia hemolítica dels es-
portistes: Per impacte a l’hora 
de fer exercici físic, sobretot en 
carrera. S’anomena així perquè 
es trenquen glòbuls vermells.

- Pèrdues per la femta, úlceres 
estomacals o digestives. Cal 
fer una analítica de sang oculta 
en femta i, si procedeix, una 
colonoscòpia o endoscòpia per 
intentar trobar l’origen. Abans, 
però, cal anar al metge.

- Embaràs: és una falsa anèmia 
perquè augmenta la volèmia 
(volum de sang a l’organisme), 
hi ha major demanda per part 
del fetus i de la placenta.
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- Els lactants i nens petits 
poden tenir una anèmia 
transitòria pel baix contingut 
de ferro a la llet materna o 
suplementada.

- Presència de virus, paràsits 
o bacteris (H.pylori) al nostre 
sistema digestiu. En aquests 
casos ens podem trobar falta 
de ferro a la sang amb ferri-
tina alta al fetge perquè els 
microorganismes no deixen 
circular el ferro i ajuden a que 
hi hagi un ambient pro-infla-
matori.

- Associada a malalties cròni-
ques: celiaquia (malabsorció), 
sobrecreixement bacterià 
(malabsorció), artritis, malaltia 
renal crònica, obesitat, muta-
cions genètiques,…

- Per medicació crònica: inhi-
bidors de bomba de protons 
(omeprazol).

RECOMANACIONS PER 
TENIR BONS NIVELLS DE 
FERRO

- Primer de tot, cal dur una 
alimentació adequada, equili-

brada i antiinflamatòria. Si es 
fa una alimentació vegeteriana, 
una opció bona és prendre els 
aliments rics en ferro junt amb 
els aliments rics en vitamina C 
(baies, cítrics, acerola, julivert, 
crucíferes,…), àcids orgànics 
(suc de llimona, umeboshi, 
vinagre de poma o fermentats 
tipus xucrut) i vitamina A (pas-
tanaga, moniato o carbassa). La 
combinació d’aquests dos tipus 
d’aliments afavoreix l’absorció 
de ferro.
- Si es pren cafè o te després 
dels àpats, és recomanable se-
parar-los dels àpats per evitar 
que els tanins es fixin al ferro i 
redueixin la seva absorció.
- Posar en remull els cereals 
i les llegums ajuden a reduir 
els fitats i les saponines. Al 
coure’ls, és recomanable retirar 
l’espuma de l’aigua perquè és 
rica en saponines.

- Torrar els fruits secs i les lla-
vors o posar-los en remull amb 
una goteta de vinagre o de 
llimona, és una bona opció per 
reduir els fitats.

- Cal revisar l’estat del sistema 
digestiu per assegurar que 

l’absorció del ferro és òptima.

- En el cas de les dones, si es 
tenen menstruacions abun-
dants, seria bo revisar la seva 
alimentació i el seu aparell 
reproductor.

- Si hi ha un excés de ferritina, 
seria bo reduir la inflamació 
a través de l’alimentació o 
desintoxicant el fetge. Però, 
abans, cal trobar l’origen de 
l’acumulació de ferro al fetge. 
Si l’exés de ferro és per hemo-
cromatosi hereditària (acumula-
ció de ferro provocada per una 
alteració genètica), una solució 
bona és donar sang regular-
ment. Antigament es feien 
servir les sangoneres per treure 
l’excés de ferro de l’organisme!

Ariadna Hernandez 
Farmacèutica i psiconeuroim-
munòloga esportiva Experta en 
Nutrició Esportiva

c/Barcelona, 11-13 Manresa · T. 93 874 23 58
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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

DISSABTE 14 DE 
DESEMBRE

TRAIL CASTELLNOU
Curses de 10Km i de 5Km
Hora: A les 10.30h
Sortida: Nucli històric de Cas-
tellnou. Córre en benefici de la 

Sindicat.
12Km
Per l’entorn de Santpedor.
Preu: 5€ (no socis).
Santpedor

CAMINEM PER 
LA MARATÓ DE TV3
Hora: A les 8.30h
Sortida i arribada: Plaça del 
Sindicat.
8Km aprox.
Per corriols i pistes de Santpe-
dor i castellnou. 
Sense avituallaments. 
Preu: 5€ (no socis).
Santpedor

TRAIL LA VALL
Qui ha dit que l’empordà és 
pla? Tres circuits:
La Vall, de 21km 
L’Olla, de 13km, amb el 90% 
de la cursa per corriol de pedra 
carenejant tota la muntanya. 
L’Olleta” de 6km per tastar una 
mica els corriols adaptats pels 
més petits i per tota la família.
Sortida: Plaça Comptes 
d’Empúries.

marató de TV3, que aquest any 
es dedica a les malalties miniri-
tàries. Organitza: Escola de trail 
Laia Díez.
Castellnou 

DIUMENGE 15 DE 
DESEMBRE

BICICLETADA PER 
LA MARATÓ DE TV3
Hora: A les 8.30h
Sortida i arribada: Plaça del 
Sindicat.
30Km
En el marc de la Marató de 
TV3 el Centre Excursionista 2x2 
proposa pedelar un tros del 
PR a un ritme assequible, amb 
l’objectiu de passar una estona 
en bona companyia, fent allò 
que ens agrada fer i aportant 
diners a la investigació.
Preu: 5€ (no socis).
Santpedor

CORREM PER 
LA MARATÓ DE TV3
Hora: A les 8.30h
Sortida i arribada: Plaça del 
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Gaudeix dels divertits corriols 
que hi ha a la zona del Collbaix 
i els plans de Fals. La sortida i 
arribada serà a l’Escola Amet-
llers, i un cop més s’espera la 
participació d’uns 400 co-
rredors, arribats de diferents 
indrets de Catalunya. 
Sant Joan de Vilatorrada

DIVENDRES 27 DE 
DESEMBRE 

6a Edició 
SANT SILVESTRE A 
CARDONA
Sortida i arribada: Plaça de la 
Fira (davant de l’ església de 
Cardona).
Hi ha una cursa competitiva, 
amb trofetjos pels tres primers 
en categoria femenina i mascu-

16a CURSA 
PER LA VIDA
6Km amb modalitat cursa o 
caminada.
Sortida: Centre de Visitants del 
Parc de l’Agulla.
Hora: A les 11h
+Info: http://clubatleticmanre-
sa.cat. Cursa solidària, la recap-
tació es destina íntegrament a 
la Marató de TV3.
Manresa

DIUMENGE 22 DE 
DESEMBRE

COLLBAIX TRAIL
Clàssica de 10km
Emblemàtica de 20km 
Trail de 35km
Sortida: A les 9h i 9.30h per a 
les diferents distàncies.

Hora: A les 9h cursa de 13 i 
22Km. / A les 9.05h sortida de 
la de 6Km.
Transcòrre pel Parc natural del 
Montgrí, Medes i Baix Ter, amb 
gran diversitat d’ecosistemes 
en una àrea molt reduïda. Tant 
podem carenejar per sobre de 
pedres calcàries veient tota la 
plana de l’Empordà, com córrer 
per corriols a dins de pinedes o 
baixar per fortes pendents de 
sorra. Els recorreguts de les cur-
ses representen aquesta varietat 
de terrenys buscant els traçats 
ideals perquè tothom s’ho 
passi bé però, al mateix temps, 
buscant la duresa i l’èpica que 
caracteritzen les curses de 
muntanya.
+info: https://www.traillavall.cat
Bellcaire de l’Empordà

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT

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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lina  i la modalitat popular,  que 
es pot fer corrent, caminant o 
en marxa nòrdica.
Hi hauran 4 curses:
Curses infantils (populars):
Hora: 18h (P3-P4-P5, 350 m)/
18.30h (1r-2n-3r, 750 m.) /
19h. (4t-5è-6è, 750 m.)

Cursa dels grans
(popular/competitiva):
Hora: 20h. 
A partir de 12 anys (5,4Km).
La variant més significativa del 
circuit és la volta al camí nou, 
camí que envolta el castell, que 
aquest any està il·luminat, tot 
i que es recomana frontal, ja 
que la llum és un xic curta per 
tots aquells que vulgueu fer 
bones marques. Hi haurà una 
petita sorpresa en el recorre-
gut d’aquesta edició, ja que 

es passa per dins de les noves 
instal·lacions esportives inaugu-
rades recentment a cardona.
Cardona

DIMECRES 25 DE 
DESEMBRE

PUJADA A LA
MOLA PER NADAL
Caminada de 4Km
Sortida:  Des de Can Robert a 
Matadepera.
Hora: A les 10h
Matadepera

DIMARTS 31 DE 
DESEMBRE

7a SANT SILVESTRE 
DE SANTPEDOR
Hora: A les 16h
Sortida: Plaça del Sindicat.

5Km  / 10Km per corriols i ca-
mins de Santpedor i rodalies.
Una sortida on no compten els 
temps, sinó passar-s’ho d’allò 
més bé. Aquest any s’ha variat 
una mica el recorregut i s’ha 
reduït la distància més curta.
Preu: 2€ (berenar a l’arribada)
És obligatori anar disfressat! 
Qui no ho faci, tindrà una 
penyora!
Organitza: Centre Excursionista 
2x2 de Santpedor.
Santpedor

10a SANT SILVESTRE
D’AVINYÓ
10Km
5Km
Hora: A les 16h
Lloc: Sala Polivalent
+info: esquerdabocs.com/
Avinyó
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3a CURSA DE 
LA BALLESTA
12Km +440m
Cursa de recorregut circular 
amb sortida i arribada a Callús. 
Recorre’t del poble en plena 
comarca del Bages, per un 
circuit dur i exigent amb un 
60% de corriols. Cursa ràpida i 
trencacames!
+Info: http://www.cecallus.cat
Callús

sempre amb la finalitat d’oferir 
als participants diferents rutes 
i opcions que permetin gaudir 
de l’entorn del Moianès.
Aquest any proposa un nou 
format.
+Info: http://gemi.cat
Moià

LA MAASAIADA
Trail de 33Km
Trail de 15Km 
Dos recorreguts a dins el Parc 
Natural del Montnegre
Sortida: Plaça de l’Ajuntament.
Hora: A les 9h la cursa de 33 
Km i a les 10h la de 15 Km.
Divertida, ambientada, exigent 
i solidària i formant part del ca-
lendari de cuses de FIREHAWK.
+Info: http://lamaasaiada.cat/
Sant Celoni

DIUMENGE 12 DE GENER

GANXOTRAIL 2020
CURSA DE MUNTANYA 
PER L’ARDENYA
Trail de 15Km
Marxa popular
Hora: A les 10h (cursa i marxa)
Sortida i arribada: Corxera, zona 
estació d’autobusos.
Una bona excusa per conèixer 
l’Ardenya, fent salut i cames!
+info: http://www.cemontclar.
cat
Sant Feliu de Guíxols

10a MITJA MARATÓ
DE L’ALBERA-LLANÇÀ
23 Km +858m
10Km +400m
Cursa amb circuits circulars amb 
sortida i arribavada a LLançà. Es 
puja fins el Puig d’Esquers, a to-
car del Parc Natural de l’Albera. 
De mar a muntanya per sircuits 
trencacames.
+Info: http://www.unioexcursio-
nistallanncanenca.com
LLançà

DIUMENGE 19 DE GENER

XVIII Edició
2 TURONS CURSA 
DE MUNTANYA
Dues curses de muntanya, 
de 21 Km i de 12 Km i curses 
infantils.
Sortida: Pavelló Poliesportiu.
Hora: A les 9.30h la de 21Km i a 
les 10h la de 12 Km.
Dins del Campionat de la Copa 
Catalana de Curses de Muntan-
ya organitzada per la FECC.
Ha sofert diferents canvis 
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MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT

SI VOLS PUBLICAR A  L’AGENDA UNA 
CURSA O ESDEVENIMENT ESPORTIU,
ENVIA’NS  UN MISSATGE A: 

hola@araesport.cat
TAMBÉ ENS POTS TRUCAR O ESCRIURE 
PER WHATS APP AL TELÈFON:

662 03 94 00

SALUT I ESPORT!!

 2020 
salut i esport 

ET DESITgEM 
MOLT BON

!
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Wanda Rutkiewicz fou per a 
molts segurament la mi-
llor alpinista del s.XX. Ho 
tenia tot: coratge, ambició, 
carisma, una bona condició 
física i haver nascut en un 
país amb els escaladors 
més extraordinaris que ha 
donat mai l’himalayisme 
mundial: els fortíssims i 
indestructibles polonesos. 
Però la Wanda, a diferència 
dels Kukuczka, Kurtyka, 
Wielicki i companyia, era 
una dona, i a les dificultats 
evidents per sobresortir en 
un esport com el muntan-
yisme en un país devastat 
i gris, molt tocat encara 
pels efectes de la Segona 
Guerra Mundial i amb un 
futur igualment llòbrec i 
sense esperances, calia 
sumar-li una bel·ligerància 
aferrissada i inqüestionable 
per competir en igualtat 
de condicions amb els seus 
companys d’expedicions 
sense caure en el victimisme 
per la diferència de gènere. 
Però la Wanda tenia molt 
clar quines eren les seves 

armes i mai va desaprofi-
tar la ocasió  d’utilitzar la 
seva fama i les seves dots 
de seducció per aconse-
guir patrocinadors per als 
seus projectes. De mirada 
penetrant i un somriure 
encantador, l’envoltava una 
ben merescuda aurèola de 
dona solitària i difícil amb la 
qual no era fàcil congeniar-
hi, especialment durant les 
llargues estades als campa-
ments bases de les grans 
expedicions. Malgrat tot, el 
reconeixement i el presti-
gi de què gaudia, obrien 
portes al finançament i això 
era suficient perquè els seus 
companys la rebessin amb 
els braços oberts.

Una vida difícil

Nascuda l’any 1943 a 
Lituània però nacionalitzada 
polonesa, la infantesa de la 
Wanda no va ser gens fàcil. 
Marcada per les penúries 
d’un país arrasat pels ale-
manys i per la confiscació 
de les propietats familiars 

per part del règim soviètic, 
dos episodis terribles van 
marcar la seva vida i van 
forjar un caràcter tan o més 
dur que el de qualsevol 
dels altres alpinistes de la 
seva generació: la mort del 
seu germà mentre jugava 
amb una granada de mà 
i l’assassinat del seu pare 
a casa seva a mans d’uns 
lladres. Així doncs, sent 
encara una nena, la Wanda 
va haver de fer-se càrrec 
dels seus germans petits 
i de la casa. A més a més, 
es calcula que al llarg de la 
seva carrera com a alpinis-
ta, la Wanda va arribar a 
perdre vora una quarantena 
d’amics i coneguts per cul-
pa de les muntanyes. 

Els inicis

Estudiant d’enginyeria 
elèctrica i notable esportista 
(va arribar a ser selecciona-
da amb l’equip nacional de 
volleyball), la seva relació 
amb la muntanya va néixer 
de forma fortuïta quan, 

WANDA RUTKIEWICZ
“LA CARAVANA DELS SOMNIS”

Jordi Camprubí

C A M I N A N T 
ENTRE

GEGANTS
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després que la seva moto es 
quedés sense combustible, 
una de les persones que 
la va socórrer li proposés 
d’unir-se-li en una escalada. 
Corria l’any 1961 i a partir 
d’aquell moment la Wanda 
ja no deixaria mai de pujar 
muntanyes ni de recórrer les 
grans vies clàssiques dels 
Alps: el pilar est del Troll, 
el pilar nord de l’Eiger, la 
primera ascensió hivernal fe-
menina a la nord del Cerví, 
la est del Gran Caputxí, 
la Oest del Dru, etc. Junt 
amb algunes incursions a 
les grans muntanyes com 
el Pic Lenin de 7.134 m 
(el cim més alt de Rússia), 
o el Noshaq, a la Serrala-
da de l’Hindu Kush (entre 
l’Afganistà i el Paquistà), de 
7.492 m. 

El 1975, viatjà com a líder 
d’una expedició exclusiva-
ment femenina (la Wanda 
creia que les expedicions 
masculines mai podrien 

veure a les dones com a 
iguals) en què per primera 
vegada s’aconseguiria trepi-
tjar el cim del Gasherbrum 
II sense l’ajuda suplemen-
taria d’oxigen, però el punt 
d’inflexió arribaria el 1978, 
convertint-se en la primera 
dona europea a pujar el cim 
de l’Everest, la muntanya 
més alta del món. Fita a la 
qual la seguirien el cim del 
Nanga Parbat (8.126 m) en 
estil lleuger i en una expedi-
ció, de nou, formada només 
per dones, el G-I (8.048 m) 
i G-II (8.035 m), el Shisha 
Pangma (8.046 m), el Cho 
Oyu (8.201 m), l’Annapurna 
(8.091 m) i el K-2 (8.611 
m), sent primera ascensió 
femenina i on va perdre-hi 
dos dels seus companys 
d’expedició. Cims assolits, 
tots ells, entre el 1987 i el 
1998. 

Mai cap dona abans havia 
pujat vuit cims de més de 

vuit mil metres i per la Wan-
da això es va convertir en 
una obsessió. 

La indomable 
Wanda Rutkiewicz

Amb una voluntat i una te-
nacitat insubornables, la for-
talesa i la independència de 
la Wanda eren llegendàries. 
Que fos una dona en un 
món d’homes era, a més a 
més, una circumstancia que 
no li permetia el més mínim 
error. Per aquest motiu i per 
les seves continues baralles 
amb membres del gènere 
masculí, moltes de les ex-
pedicions que va liderar van 
estar formades íntegrament 
per dones, convertint-se 
així en referent i guia per a 
totes les dones alpinistes 
que, després d’ella, veieren 
en el seu exemple per a 
desafiar un món fins alesho-
res reservat als homes, una 
font inesgotable d’inspiració 
durant més de tres dècades. 
Esvelta, menuda i d’aspecte 
delicat, si no fos per la seva 
mandíbula prominent i per 
les seves mans musculades 
i curtides, la Wanda, com 
la lluna, tenia dues cares. 
Així, si bé quan era a les 
muntanyes podia ser una 
dona impulsiva i imprevisi-
ble, ferotge amb les seves 
decisions, d’una personalitat 
magnètica i ambiciosa, fora 
d’elles mostrava la seva 
cara més tímida i reser-
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vada, turmentada per la 
soledat d’una vida dedica-
da a l’alpinisme i flirtejant 
amb freqüència amb la 
depressió. I al contrari de 
la majoria dels seus compa-
triotes escaladors, els quals 
la majoria es guanyaven la 
vida pintant les inacabables 
xemeneies de les fàbriques 
que havia deixat l’era so-
viètica, la vida de la Wanda, 
quan no estava escalant, 
era a l’alçada de la seva 
fama: gravava entrevistes, 
escrivia reportatges, filmava 
i editava, feia conferències, 
buscava patrocinadors, etc. 

Les lesions
 
Es diu que per cada mun-
tanya de l’Himalaya que 
va pujar, la Wanda es va 
veure forçada a baixar-ne el 
doble de vegades, sovint 
per mal temps o condicions 
perilloses però la majoria 
de vegades per culpa de les 
lesions o per malaltia. Una 
circumstancia, la de la mala 
sort, que l’acompanyaria 
tota la seva carrera alpinísti-
ca i en certa manera reforça-
ria la seva natural inclinació 
a demostrar la seva vàlua 
a ulls dels seus companys 
masculins. 
    
En una ocasió, i malgrat 
acabar-se de trencar el ma-
luc i la cama en una expe-
dició femenina al Caucas el 
1981, dos dels escaladors 

més forts del moment (Jerry 
Kukuczca i Wojciech Kur-
tyka) i un portejador, van 
haver-la de carregar fins al 
campament base del K2 
perquè no volia renunciar a 
fer el cim després d’haver 
recorregut gran part del 
trajecte d’aproximació amb 
unes muletes que li van 
provocar grans butllofes a 
les mans i unes dolorosís-
simes nafres a les aixelles 

que la feien retorçar-se 
de dolor. Una amiga de 
la Wanda, diria anys més 
tard que aquella lesió havia 
condicionat la carrera de 
la Wanda i que mai havia 
pogut deixar enrere les se-
qüeles que li havien quedat 
després d’una mala recu-
peració; o com en aquella 
altra ocasió quan, per culpa 
d’una meningitis i trobant-
se encara a la muntanya, 
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va haver de reaprendre a 
caminar, menjar i parlar, fins 
a tornar a estar entre l’elit 
de l’alpinisme el mateix any 
que va coronar el cim de 
l’Everest. 

Sentimentalment podríem 
dir que el seu caràcter 
independent va marcar 
no només la seva manera 
d’enfrontar-se a les mun-
tanyes sinó també la seva 
relació amb els homes. El 
1970, just acabada de casar 
amb un alt, un ben plan-
tat matemàtic polonès, va 
partir cap a l’expedició en 
què assoliria el cim del Pic 
Lenin. Al cap de tres anys 
es divorciaria afirmant que: 
“Tots els intents de limitar 
la meva independència els 
contemplo com una agres-
sió”. Anys després, el 1978, 
just després de patir una 
caiguda durant una ascensió 

C A M I N A N T 
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en què es va fer una frac-
tura oberta en una cama, 
es va enamorar del seu 
doctor i s’hi va casar. Dos 
anys i quatre operacions 
més tard es divorciaria de 
nou assegurant que quan es 
va adonar que les tasques 
familiars no eren del seu 
grat, la única solució pos-
sible que hi va veure va ser 
la separació. Hi va haver un 
tercer home, un neuròleg 
alemany de qui la Wanda 
afirmava que s’imaginaven 
“envellint junts”, cosa del 
tot excepcional tractant-se 
de la Wanda Ruckiewicz. 
Malauradament, en Kurt va 
morir en precipitar-se més 
de 400 m per la muntanya 
que els dos estaven inten-
tant escalar junts, mentre la 
Wanda era amb ell. 
Mai sabrem, doncs, com 
hauria acabat la seva his-
tòria d’amor.

“La caravana dels somnis”

“La caravana dels somnis”, 
va ser el gran projecte de 
la Wanda i la seva manera 
de dir al món que, amb 
quasi 50 anys i amb més 
dificultats que no pas abans 
per ascendir depresa i 
aclimatar-se a l’alçada, les 
muntanyes seguien sent la 
seva gran passió i la seva 
inspiració. Era un projecte 
ambiciós, sí, potser impossi-
ble, però per a la Wanda no 
hi havia res més estimulant 
que marcar-se un objectiu i 
no parar fins a aconseguir-
lo. Intentar ascendir les sis 
muntanyes de més de vuit 
mil metres que li quedaven 
en un espai de temps re-
cord de 18 mesos i conver-
tir-se en la primera dona 
en aconseguir-ho, complia 
perfectament amb els requi-
sits d’un repte majúscul. El 
seu germà, per altra banda, 
més conscient de l’espiral 
d’autoexigència i obcecació 
que tot sovint dominaven 
a la Wanda,  temia que un 
cop la màquina de la “Cara-
vana dels somnis” comen-
cés a rodar, la seva germana 
ja no la pogués aturar fins 
a les seves darreres conse-
qüències. La coneixia massa 
bé. El Kangchenjunga, nom 
que en tibetà significa “els 
cinc tresors de la neu” pels 
cinc cims que la formen i 
que amb els seus 8.586 m 



Per saber-ne més:
“Escaladores de la libertad.
La edad de oro del Himalayismo 
polaco”
Autor:Bernadette McDonald
Edit: Desnivel
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Jordi Camprubí Ruiz

és la tercera muntanya més 
alta del món, fou la primera 
de les muntanyes escolli-
des per la Wanda per dur 
a terme la seva particular 
caravana. Tenia 49 anys i la 
fatalitat va voler que aquell 
somni es convertís en el da-
rrer de l’excepcional escala-
dora polonesa. 

12 o 13 de maig del 1992

Després de formar corda-
da amb el mexicà Carlos 
Carsolio, els dos alpinistes 
comencen l’atac al cim el 7 
de maig de 1992. Arriben 
fins al camp III i en Carlos, 
millor aclimatat i més ràpid, 
segueix fins al camp IV. La 
Wanda, que va més lenta, ha 
de dormir al ras a 7.400 m 
d’alçada. L’endemà neces-
sitarà tot el dia per arribar 
fins a on l’ha estat esperant 
el seu company. A les tres 
i mitja de la matinada del 
dia 12 surten els dos direc-
ció al cim sense equip de 
bivac, això els hi permetrà 
economitzar pes però també 
assumir més riscos, ja que 
un contratemps a aquestes 
alçades podria ser letal. En 
Carlos, després d’obrir traça 
durant tot el recorregut arriba 
al cim a les 5 de la tarda. La 
Wanda, minvada per una 
infecció respiratòria i esgo-
tada després de les seves 
dues últimes expedicions 
al Cho Oyu i a l’Anapurna 
de les quals encara no s’ha 

recuperat, s’ha anat quedant 
enrere. A 8.300 m els dos es 
retroben de nou. S’ha fet de 
nit i, arraulida en una cova 
de neu, la Wanda li comunica 
respirant amb dificultat a en 
Carlos que descansarà una 
mica i continuarà l’endemà. 
Ella li demana aigua i els 
seus pantalons de ploma, 
però trobant-se ell també al 
límit de les congelacions es 
lamenta per no poder-los-hi 
deixar. En Carlos li suplica 
que renuncii, que és massa 
perillós i que baixi amb ell, 
però la Wanda, en paraules 
d’en Carlos: “Només tenia la 
muntanya a la seva mira-
da”. Aquella nit, sense sac 
de dormir, ni menjar ni gas 
per fondre neu, devia ser 
penosíssima per a la Wanda. 
Ignorant el què la seva com-
panya estava vivint, en Carlos 
va seguir baixant i va estar 
esperant-la al campament II 
on va deixar-li una tenda, un 
sac de dormir i menjar. Ningú 
va tornar a veure mai més 
a la Wanda Ruckiewicz en 
vida i el 22 de maig de 1992 
se la va donar finalment per 
desapareguda. Mai sabrem 
si va morir al mateix lloc a 
on l’havia deixada en Carlos, 
provant d’arribar al cim o en 
el descens, però igual que 
els seus somnis perennes, el 
seu cos reposarà per sempre 
entre les neus perpètues 
d’una de les muntanyes que 
tan havia estimat la Wanda 
Rutkiewisc. 

 
 Ascensions principals:
•1978 - Everest
•1985 - Nanga Parbat. 
Junt a Krystyna Palmows-
ka i Anna Czerwinska. Fou 
el primer equip íntegra-
ment femení a escalar 
aquest cim. 
• 1986 - K2.Fou la primera 
dona a fer-ne el cim. Allà 
esperà a Michel Parmen-
tier, Maurice i Liliane 
Barrard (morts ambdós 
durant el descens)
• 1987- Shisha Pangma, 
junt a Ryszard Warecki
• 1989 - Gasherbrum II, 
junt a Rhony Lampard
• 1990 - Gasherbrum I, 
junt a Ewa Panejko-Pan-
kiewicz
• 1991 - Cho Oyu, en 
solitari
• 1991 -Annapurna, en 
solitari per la cara sud
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Portar un estil de vida activa 
i saludable és molt més sen-
zill del que ens pensem si 
tenim com a objectiu cuidar 
el nostre cos, en lloc del 
nostre físic.

S’apropa l’inici d’un altre 
any i és ben sabut que tots 
els mesos de gener de 
cada any ens fem propòsits 
relacionats amb la millora 
dels hàbits de vida com 
l’alimentació, l’activitat física 
i el descans, entre d’altres. 
Però hem pensat alguna ve-
gada si el plantejament que 
ens fem és l’idoni? Què hem 
tingut en compte a l’hora de 
plantejar-nos aquests rep-
tes? Són propòsits realistes i 
significatius o són propòsits 
idíl·lics, poc realistes o bé 
superficials?
Com a esportista, entrena-
dora personal i fidel creient 
de l’estil de vida VAiS 

(Vida Activa i Saludable) 
acostumo a trobar-me tres 
factors que influencien molt 
a les persones amb qui trac-
to en el moment de plante-
jar-se els seus propòsits:

1. El “sentiment de culpa-
bilitat” pel descontrol en 
l’alimentació i el sedentaris-
me durant les festes nada-
lenques.

2. El mal plantejament i/o 
la mala planificació dels 
objectius.

3. La falta de consciència i 
reconeixement propis.

Però quan parlo d’un estil 
de vida VAiS, a què em 
refereixo exactament?

Canviar d’hàbits d’un dia 
per l’altre és com cordar-se 
les sabates sense haver vist 

mai un cordó. Aturem-nos a 
pensar quant de temps vam 
necessitar per aprendre a fer 
tot allò que de petits se’ns 
ensenya, com cordar-nos les 
sabates. La constància dels 
nostres pares, avis, tiets o 
germans van fer que, a base 
d’anar-ho repetint acabés-
sim aconseguint-ho. 

Ens movem per emocions. 
El fet de motivar-nos està re-
lacionat amb les emocions. 
Oi que, quan ens sentim 
bé amb nosaltres mateixos, 
ens sentim capaços de 
realitzar tot allò que ens 
proposem? El protago-
nisme i la importància de 
les emocions en gairebé 
tots els àmbits de la nostra 
vida, és inqüestionable, per 
tant, l’autoconeixement 
i l’autoconsciència són 
essencials. Trobar la moti-
vació constant dins nostre, 

VIDA ACTIVA I SALUDABLE
EL TEU ESTIL DE VIDA

Georgina Delgado

s a l u t 
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sentir-nos vius i ser capaços 
de valorar allò que fem, és 
l’element clau.

És necessari persistir amb 
motivació per aconseguir un 
Estil de Vida Saludable. No 
hem de tenir pressa, no es 
tracta d’una prova contrare-
llotge, sinó d’adoptar nous 
hàbits. Cal ser conscients 
que les restriccions no són 
saludables i ni tampoc 
els excessos de depèn 
quins productes. Amb això 
present, podrem realitzar a 
diferent escala el canvi per 
cuidar millor del nostre cos.

Caurem en la frustració si re-
petidament ens plantegem 
objectius superficials o poc 
realistes, a curt termini i/o 
amb rutines automatitzades, 
pensant que el nostre cos 
no té memòria dels hàbits 
perjudicials que hem anat 

conservant, però, si en lloc 
d’això ens plantegem objec-
tius més eficients i realistes, 
presos des de la realitat 
individual que viu cada 
persona, el resultat serà més 
satisfactori.

Aleshores, què hem de tenir 
en compte a l’hora de millo-
rar i/o canviar el nostre estil 
de vida per un Estil de Vida 
Actiu i Saludable?

• L’estat emocional en el 
qual ens trobem en el mo-
ment de realitzar els canvis.

• Plantejar-nos objectius 
reals i significatius.

• Prendre consciència del 
punt de partida en el que 
ens trobem, cap a on ens 
volem dirigir i de quina 
manera ho hem de fer.

Així doncs, si trobem el mo-
ment adient (en comptes de 
buscar-lo), si ens proposem 
millorar les nostres capa-
citats, habilitats i condició 
física (en comptes de voler 
perdre pes) i si guanyem 
consciència respecte al 
temps que necessitem a 
l’hora d’adoptar nous hàbits 
(en lloc de voler deixar de 
tenir els hàbits establerts 
d’un dia per l’altre); podrem 
dedicar els nostres esforços 
a assolir el repte.

Georgina Delgado Noé
Entrenadora personal, qui-
romassatgista i massatgista 
esportiva, entrenadora de 
natació i tecnificació.
www.georginadelgadonoe.com
@georgina.delgadonoe
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Mugendo en japonès vol dir 
“camí il·limitat”. És un art mar-
cial modern i innovador amb un 
sistema pedagògic molt desen-
volupat. Basat en la filosofia del 
Karate, comparteix el mateix 
ordre de cinturons i la forma-
ció personal dels alumnes, 
combinat amb les tècniques 
més efectives dels sistemes de 
combat moderns, com el Boxe, 
Full Contact i Kick Boxing.
Creat pel Sensei Meiji Suzuki 
a finals del s.XX, el Mugendo 
suposa una perfecte combi-
nació entre la tradició oriental 
i les tècniques més avança-
des d’occident. Destaquen 
l’efectivitat dels seus cops i la 
llibertat de moviments, a di-
ferència del Karate, que és molt 
més rígid.

Pot practicar-lo tothom i és 
un programa d’entrenament 
molt atractiu per a persones 
que busquen posar-se en 
forma o baixar de pes, ja que 
es cremen moltes calories, es 
millora físicament i a més és un 
perfecte antiestressant, alhora 
que s’adquireix un bon nivell de 
protecció personal.

No importa l’edat, ni el sexe, 
ni la forma física inicial, ni 
l’experiència prèvia. Les classes 
estan dividides en nivells per a 
adaptar-se a tothom. Només es 
necessiten ganes d’aprendre, 
de fer esport i de passar-s’ho 
bé en el procés.

Amb la pràctica de Mugen-
do es guanya benestar físic: 
tonifica els músculs, fa perdre 
grassa, guanyar flexibilitat i 
elasticitat, més reflexes, millor 
concentració i reacció.
I benestar mental: es des-
envolupa l’autoconfiança, 
l’autocontrol i la concentració, 
redueix l’estrès, potencia la su-
peració personal i la seguretat 
Personal guanyant en capacitat 
de defensar-se.
Un altre dels grans avantatges 
de Mugendo és que és una 
activitat segura i amb baix risc 
de lesions.

Com és una classe de mugen-
do per a adults?

1. Escalfament i estiraments: 
amb exercicis suaus i progres-
sius amb els quals es preparen 

MUGENDO, ACTIVITAT 
CARDIOVASCULAR i ANTIESTRÉS  

Víctor Font

els músculs del cos per a la 
classe.

2. Treball tècnic: amb exercicis 
de manera individual o per 
parelles amb la finalitat de per-
feccionar les habilitats marcials 
tals com trepitjo, punys, esqui-
ves, mobilitat, bloquejos, etc.

3. Bàsiques i combinacions: 
es treballen les tècniques que 
han d’aprendre’s en cada grau 
o cinturó, amb la finalitat de 
millorar i augmentar el nombre 
de bloquejos, puntades, esqui-
ves, tècniques de puny, etc.

4. Treball físic: realització 
d’exercicis com a flexions, 
abdominals, burpees o esquats 
per a anar tonificant els princi-
pals grups musculars.

5. Cardiovascular: millora de la 
capacitat aeròbica i anaeròbica 
amb exercicis de mitjana i alta 
intensitat, sempre adaptats 
al nivell físic de cada alumne. 
Alguns d’aquests exercicis són: 
rounds de saltar a la corda, sac, 
pads i espàrring (opcionalment 
en nivells avançats).
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MATRÍCULA OBERTA 
(places limitades)

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

Víctor Font. Director Tècnic Mugendo Manresa
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6. Per a finalitzar la sessió 
sempre es realitza un work out 
final, generalment mitjançant 
exercicis funcionals d’alta inten-
sivad, HIITS, tabatas, etc.

Així doncs les classes 
s’estructuren seguint tres àreas 
de treball fonamentals:

Àrea on es treballen les tècni-
ques marcials pròpiament dites, 
mitjançant l’ús de materials 
específics com a sacs, pads 
etc., que permeten als alumnes 
divertir-se i aprendre alhora. Al 
mateix temps que físicament es 
modela el cos. 

L’àrea on s’amplia el desenvolu-
pament d’habilitats (mitjançant 
exercicis específics) com són la 
velocitat, la coordinació, la for-
ça i flexibilitat que són qualitats 
imprescindibles per a un òptim 
desenvolupament físic.

I per acabar l’àrea que busca el 
desenvolupament del caràcter 
a través de valors com són 
el respecte, la comunicació, 
la disciplina, la cooperació, 
l’amistat i la confiança. 
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Us proposem anar a pas-
sejar pel bosc tot buscant 
uns punts determinats amb 
l’ajuda d’un mapa! 

Anem a conèixer un circuit 
permanent d’orientació!

L’orientació és un esport 
que es practica a la natura 
amb l’ajuda d’un mapa que 
té uns punts marcats (els 
controls) i amb l’ajuda d’una 
brúixola. Els controls són 
unes fites, en el cas d’un 
circuit fix són unes estaques 
de fusta amb una pinça que 

Neus Parcerisas

APRENEM A ORIENTAR-NOS!

ens fa una marca al mapa 
o al full. A l’estaca hi ha 
el mateix número que el 
mapa, així podem identificar 
el control i acreditar que 
hem passat per allà. Ens 
ho podem prendre com 
un passeig pel bosc amb 
amics o família, o en format 
competitiu. 

Al Bages i al Berguedà hi ha 
vàries opcions de practicar 
aquesta activitat: Aguilar 
de Segarra, Castellar, Prats 
de Lluçanès, Castelladral, 
Vilada i al Refugi de Rebost. 
L’objectiu dels circuits per-
manents és donar a conèi-
xer l’esport d’orientació i 
oferir una activitat de lleure 
en família. 

Practicar orientació posa 
a prova la nostra resistèn-
cia física, i la capacitat de 

concentració i orientació, i 
fomenta el respecte per la 
natura. 
 
Al Berguedà hi ha un club 
amb molta empenta I ganes 
de promocionar aquest 
esport, el Club d’Orientació 
Berguedà (COB), un 
club dedicat a les curses 
d’orientació que des de fa 
uns anys té una escoleta per 
nens i nenes de 6 a 16 anys. 

A la pàgina web del COB és 
on trobareu tota la informa-
ció dels circuits permanents, 
un llistat de tots els que 
hi ha al Bages i al Bergue-
dà i on obtenir el mapa, 
l’element bàsic per iniciar 
l’activitat que acostumen a 
ser bars, restaurants, boti-
gues de poble, etc. per un 
preu de 3€. 

E X C U R S I Ó 
a m b  n e n s
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Una vegada tingueu el 
mapa  a les mans, busqueu 
el triangle, és el punt d’inici 
i llegiu la normativa que 
està al costat de la llegen-
da, ja que és important per 
respectar els conreus i les 
propietats privades. Veureu 
que el mapa té una sèrie de 
colors segons el tipus de 
vegetació, conreus, rierols 
o zones amb aigua, roques, 
marges, línies elèctriques, 
camins o corriols, barraques, 
i les corbes de nivell. Tot el 
que veiem al terreny intenta 
estar representat al mapa. 
Una vegada heu dedicat 
una estona a mirar el mapa, 
i segons l’estona que hi 
voleu dedicar i l’experiència, 
podeu escollir quin circuit 
voleu realitzar. 

Els punts de control estan 
marcats al mapa amb una 
rodona i un número, i al te-
rreny amb una estaca amb el 
mateix número que el mapa. 
L’estaca té una pinça per 
tal de “grapar” la fita. Una 
pinça que realitza uns petits 
forats al mapa, que està 
preparat per grapar totes les 
fites que aneu trobant. 

Ara amb el mapa  a les mans 
i tenint clar quin circuit aneu 
a realitzar, ja podeu situar-

vos i saber on us dirigiu, 
el mapa s’haurà d’anar 
reorientant amb l’ajuda de 
la brúixola si en porteu, i si 
no amb l’ajuda dels ele-
ments del terreny (camins, 
corriols, camps, …). Si us 
perdeu, doneu la volta fins a 
l’últim punt conegut i torneu 
a començar. La concentració 
és important i si cal, pots 
plegar el mapa i fer-lo més 
petit, ja que molts són de 

mida A3 i així és més fàcil 
trobar-vos sobre el docu-
ment. 

Un truc que funciona I 
fan servir els orientadors 
experts, és col·locar el dit 
polze sobre la posició on 
et trobis del mapa I anar-lo 
desplaçant a mesura que 
vas avançant. Al principi 
costa, però un cop s’agafa 
el fil, s’agraeix, ja que et fa 
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guanyar molts segons i al-
gun que d’altre mal de cap!

Als nens i a les nenes els 
agrada escollir per quin 
camí volen anar d’una fita 
a l’altre, deixeu-los escollir 
que això els fa sentir par-
ticeps del joc, i fomenteu 
la seva imaginació i presa 
de decisions quan han 
d’interpretar la informació 
del mapa i contrastar-la amb 
la realitat de l’entorn per tal 
d’arribar al següent punt de 
control.  

Una vegada arribeu a la 
zona on hi ha la fita, no 
sempre us la trobareu de se-

guida. S’ha de buscar! Sobre 
la llegenda teniu la descrip-
ció dels punts de control, 
seria l’última pista per tal 
de trobar la fita, i ho indica 
mitjançant uns dibuixos: 
triangle pintat (roca), una 
pinta (talus), un arbre, una 
rodona amb punts disconti-
nus (clariana)…Cada dibuix 
representa un element del 
terreny, els trobareu a la 
llegenda. 

I finalment, l’arribada està 
marcada al mapa amb una 
doble rodona, i al terreny us 
trobareu una estaca també 
amb la doble rodona.

Darrere el mapa teniu més 
consells molt importants 
per aprendre i disfrutar 
d’aquest nou esport! 

Que en gaudiu molt i 
no dubteu en repetir o a 
provar més circuits, amb la 
pràctica es millora i fa que 
a la llarga us atreviu ja amb 
els circuits llargs o mitjans 
que us proposen!

Una cursa d’orientació es 
pot prendre com un agra-
dable passeig en mig de la 
natura o com una activitat 
atlètica competitiva. Les 
curses d’orientació estimu-
len el poder de concen-
tració, la presa ràpida de 
decisions i la imaginació, ja 
que cal interpretar la infor-
mació que ofereix el mapa i 
contrastar-la amb la realitat 
que veiem a l’entorn, per 
saber on estem i cap on 
hem d’anar. L’orientació és 
un esport integral i complet 
en cos i ment.
L’elecció de ruta junta-
ment amb el de navegació 
a través del terreny són 
l’essència de l’orientació, 
l’absència d’errades és més 
important que la rapidesa 
del corredor. Cal considerar 
la frondositat de la vegeta-
ció existent, els pendents, 
i les possibles barreres, in-
tentant aprofitar algun tram 
de camí. El que compta és 
el temps final, però enca-
ra que no sigui el millor, 
sempre s’arriba al final amb 
satisfacció.

Neus Parcerisas
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US DESITGEM
BONES FESTES!

T’ESPEREM A MANRESA:
Carrer del Cardenal Lluch, 7

Passeig de Pere III, 84,

ssupermercat
ecològics

MANRESA

ESCULLS EL MÓN ON VLS VIURE.
QU	N ESCULLS �E�ITAS, 


