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Vols rebre 
la revista per 
WhatsApp? 
Envia un missatge amb 
el nom, edat i població 
al 662 07 94 00

El Bages és un planter de grans esportistes i està clar 
que Manresa és una ciutat d’esport, on es practiquen 
fi ns a vint-i-cinc disciplines diferents. Té atletes que han 
participat a mundials i olimpíades i han portat el nom 
de la ciutat arreu del món. 

El contingut de la revista es fi xa en aquest talent espor-
tiu i aquesta edició, ho fem en els jugadors del primer 
equip del CE Manresa, els Diables vermells i el seu 
entrenador, Ferran Costa. També hem parlat amb un 
veterà que està molt en forma, el santpedorenc Pere 
Balcells, que competeix a mundials de natació i que va 
participar en els Jocs Olímpics de Munic ‘72 i Montreal 
’76. 

Però el món de l’esport va més enllà dels mateixos 
esportistes, hi ha un gruix enorme de professionals 
al seu entorn, són fi sioterapeutes, preparadors físics, 
psicòlegs, nutricionistes, podòlegs.... Gràcies a la 
seva feina els esportistes d’elit i també els amateurs, 
aconsegueixen arribar a la seva millor versió i obtenir 
resultats inimaginables. La tecnologia ha propiciat 
estudis biomecànics que milloren el rendiment, s’entre-
na la visió... Considerem que és molt interessant el què 
poden explicar tots aquests professionals i per això, en 
cada número de la revista, hi trobeu un article sobre 
un aspecte del seu treball. És el cas de la Lídia Arte-
ro, que ens parla de l’alimentació en esports d’aigua; 
la Yolanda Sànchez, que ens recomana prendre una 
polipíndola molt original o la Marina Parcerisa, amb 
els seus consells per millorar en natació. Descobriu-ho 
vosaltres mateix@s! 

Salut, esport i força pel 2023!!
     Berta Giralt

Revista bimestral en paper de 
distribució gratuïta al Bages. La 
trobaràs en la bossa del corredor 
de curses, en expositors a botigues 
d’esport, centres de salut, polies-
portius municipals i entitats esporti-
ves privades (clubs, gimnasos, 
piscines, etc.) 

Present a les xarxes socials i al web 
www.araesport.cat

Si vols publicar un esdevenement 
esportiu a l’agenda envia’ns la 
informació a: hola@araesport.cat 

ARAESPORT no es fa responsable 
ni comparteix necessàriament les 
opinions dels seus col·laboradors 
ni dels seus anunciants.

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 

Vols rebre la 
revista per WhatsApp? 
SUBSCRIU-TE enviant
un missatge amb el teu 
el nom i cognoms, edat i 
mail al 662 07 94 00.

G E N E R  /  F E B R E R  2 0 2 3

PUBLICITAT : 662 07 94 00. 

E D I T O R I A L

botigues d’esport a manresa on trobareu   la revista impresa:

AVANTATGES SUBSCRIPTORS
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Escriu-nos a hola@araesport.cat, indicant quin és 
el nom de la foradada de la fotografi a. Entre totes 
les respostes rebudes * SORTEGEM una nit d’hotel 
en habitació doble amb esmorzar inclòs a l’Hotel 
Restaurant Mas de la Sala.

AQUEST INDRET?
CONEIXES 

(*) El sorteig es farà en fi nalitzar l’edició núm. 33, el setembre de 2023, entre les respostes correctes dels participants de totes les 
edicions i es donarà a conèixer el guanyador al perfi l d’Instagram @araesport.
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ENTREVISTA
Ferran Costa 
Tècnic del primer equip 
masculí CE Manresa
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córrer amb seguretat i salut

Pol Selva

P. 42
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gransbeneficis

Esteve Camps

P. 6 

F O T O G R A F I A  P O RTA D A : 
Primer equip masculí CE Manresa

Fotografi a: Toni Quesada

P. 16

salut i rendiment
L’ALIMENTACIÓ EN
ESPORTS D’AIGUA
Lídia Artero

P. 32

exercici físic i 
entrenament personal
com a polipíndola
Yolanda Sànchez

P. 36

traces de neu
tuc de molières
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Oriol Estefanell

P. 47

Com puc millorar 
la neva tècnica

Marina Parcerisa

P. 39

30

F O T O G R A F I A  P O RTA D A : 



po
rt

ad
a

6 gener / febrer 2023

Director esportiu - Tècnic del primer equip masculí del CE ManresaIm
at

g
e:

 F
er

ra
n 

Co
st

a
 F

ot
og

ra
fi a

 d
e 

 T
O

N
I Q

U
ES

A
D

A

Ferran



F E R R A N  C O S T A

730 //

FERRAN COSTA PINAZO 
01/10/1994 - Castelledfels

Va iniciar la seva carrera com a entrenador de fut-
bol molt jove, a les banquetes de la UE Castell-
defels al qual va liderar la temporada 2010-11. 
Posteriorment va dirigir al CD Marianao Poblet 

fi ns el 2014, any en que va entrar a l’estructura del CF 
Damm on va portar dues temporades al Cadet A de la 
Divisió d’Honor.

La temporada 2016-17, va signar pel CE Manresa per 
dirigir al Juvenil A. En la temporada següent, 2017-18 va 
fi txar com a tècnic del Juvenil A de Divisió d’Honor del 
Gimnàstic Manresa, amb el qual va estar dues tempo-
rades més. El 2019 va anar al Terrassa FC, com a segon 
entrenador, per ser ajudant de Xavier Molist Berga. Al 
juliol de 2020 va tornar al Centre d’Esports Manresa, 
que aleshores estava a la Tercera Divisió. 

El maig del 2022 va aconseguir l’ascens a la Segona 
Federació, per primera vegada en els més de cent anys 
d’història del club.

Ha estat escollit el millor entrenador català de 2a Fede-
ració a futbolcatalunya.com i millor entrenador en la Nit 
de Esportista Manresà del 2022.

Costa
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El CE Manresa és una 
de les sorpreses de la 
temporada al grup 3 
de Segona Federació. 

Aconseguir l’ascens de Tercera 
a Segona RFEF és motiu per 
estar molt orgullós, però 
aquesta fita comporta la res-
ponsabilitat d’haver de man-
tenir el nivell en una categoria 
superior. Els Diables Vermells
han obtingut set victòries, 
cinc empats i tres derrotes i es 
troben en la cinquena posició 
de la classificació, empatats a 
punts amb el quart i situats en 
zona de play-off. 
No es pot demanar més 
a aquest jove equip que 
#sensevertigen competeix 
contra rivals amb molta més 
experiència i consolidats en 
la categoria, un grup de nois 
que s’ho passen bé jugant a 
futbol plegats i que han tornat 
a posar la ciutat de Manresa en 
el mapa futbolístic.

Els números ho diuen tot: van 
tancar el 2022 amb 31 partits 
jugats, dels quals 16 a la 3RFEF 
i 15 a la 2RFEF; 19 victòries, 
8 empats, 4 derrotes i vuit 
mesos invictes (18 jornades 
seguides) amb participació en 
la 1a ronda de la copa del Rei, 
com a campions de la 3RFEF, 
trenta-sis anys després. 

Hem tingut el plaer d’entrevis-
tar al Ferran Costa, tècnic del 
conjunt blanc-i-vermell des de 
la temporada 20/21.

Enhorabona tant pels re-
coneixements individuals 
com els resultats en l’àmbit 
col·lectiu. Quina és la clau 
d’aquest èxit?

Tot això és gràcies a un con-
junt de circumstàncies. S’ha 
aconseguit aglutinar un grup 
de persones que tenen moltes 
ganes de fer bé les coses i 
entre ells hi ha un punt molt 
important de comunió. Això 
passa en tots els àmbits del 
club, en la junta directiva, el 
cos tècnic, la plantilla i també 
l’afició. Tots coincidim amb 
uns valors i una autoexigència 
que fa que tothom doni el seu 

màxim i encara una mica més.
Els reconeixements individuals 
sempre fan il·lusió, però no 
entrenem i competim per això, 
però igual que quan les coses 
van malament rebem críti-
ques per tot arreu (i nosaltres 
som els primers a fer-nos-en 
responsables), quan les coses 
van bé fa il·lusió tenir reconei-
xements a l’esforç i la feina 
ben feta. En els últims dos 
anys, vuit  jugadors han rebut 
algun reconeixement individual 
i altres han estat nominats. La 
lectura d’això és fàcil, quan els 
col·lectius funcionen tots els 
que en formem part ens en be-
neficiem, primer pel que vivim 
el dia a dia, que és molt potent 
i després, pel que fa a grup, 
tots en sortim reforçats.

Ets molt jove, però ja tens 
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(...) Tots coincidim amb uns 
valors i una autoexigència que 
fa que tothom doni el seu 
màxim i encara una mica més
(...)
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una bona trajectòria, què et 
va portar a fer d’entrenador?

Sempre m’ha apassionat, de 
ben petit aprenia les guies 
Marca, que eren uns bons  
“totxos”, on sortien les dades 
de tots els jugadors i de totes 
les plantilles. M’agrada el 
futbol des del vessant tècnic i 
estratègic, més que no pas ju-
gar. Vaig començar molt aviat, 
a l’escola. Quan era a classe, 
em dedicava a dibuixar exerci-
cis i a fer alienacions. Aquesta 
passió va anar augmentant, 
també perquè aleshores el 
meu germà gran ja jugava i 
jo aprofitava per parlar amb 
els seus entrenadors per si els 
podia ajudar a prendre dades  
i fer a estadístiques. Finalment 
tot això s’ha convertit en la 
meva forma de vida. 

També vas ser jugador?

Si, vaig jugar al Prat, a cate-
goria nacional, però quan era 
juvenil ja vaig fitxar pel CF 
Damm i, com que no era com-
patible una cosa amb l’altre, 
vaig deixar de jugar. No va ser 
cap decisió traumàtica perquè 
la meva inquietud sempre ha 
estat a la banqueta més que 
a la porteria, perquè jo era 
porter.

Tens algun referent com a 
entrenador, algú que admiris 
en particular? 

Deixant a banda els que pensa 
tothom, n’hi ha de no tan 
coneguts i que estan en lligues 
més modestes i que fan les 
coses molt bé, persones que 
m’he anat trobant en els dife-
rents llocs pels quals he passat, 
que m’han ajudat i tenen molt 
a veure a com soc ara com a 
entrenador.  

Què és el que més et satisfà 
de la teva feina?

M’agrada analitzar què és el 
millor per l’equip, aconseguir 
treure el màxim rendiment de 
cada jugador i combatre el joc 
de l’oponent. Tot el procés de 
visualització, convèncer als ju-

gadors del què cal fer, analitzar 
durant el partit si s’està donant 
o no el que havia pensat i 
després treure’n una valoració. 
El dia a dia és molt exigent, 
has d’aconseguir transmetre 
als jugadors què és el millor 
per l’equip i això té una part 
de desgast important, però em 
sembla molt gratificant.

Quin és el teu estil de joc? 
Depèn dels jugadors que tens 
o bé construeixes la plantilla 
en funció de com t’agrada 
jugar?

Tinc els meus principis i prefe-
rències independentment del 
lloc on estigui. Em considero 
una persona apassionada i vull 
que els meus equips també ho 
siguin, no només competint 
sinó en el dia a dia. Crec en 
el treball col·lectiu per sobre 
de tot i m’agrada que els 
jugadors gaudeixin i respec-
tin aquest esport perquè és 
l’única manera de donar el 
màxim rendiment. Pel que 
fa a l’estil de joc, m’agrada 
el futbol enèrgic i de ritme, 
però sempre tenint en compte 
els jugadors disponibles i en 
benefici de tot l’equip. En tots 
els meus equips hi ha d’haver 
esforç, compromís i concentra-
ció, independentment de les 
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qualitats tècniques de la planti-
lla. L’estil de joc anirà lligat als 
jugadors i per això és necessari 
conèixer-los bé, saber identifi-
car les qualitats de cadascun i, 
molt important, veure com és 
la interacció entre ells. 

Veure créixer el jugador i 
treure’n el màxim rendiment

En la carrera esportiva tant dels 
entrenadors com dels jugadors 
hem d’aprendre a gaudir de 
moltes petites victòries i veure 
cada una d’aquestes com a un 
procés de millora. L’entrena-
dor, des de la confiança, ha de 
fer veure al jugador les seves 
virtuts i potenciar-les, així com 
ajudar-lo a millorar en les seves 
mancances.

Procurem fer créixer individu-
alment els jugadors i ells han 
d’estar predisposats a millorar. 
Fem una anàlisi de cada juga-
dor quant a fortaleses i debili-
tats, mirem tots els paràmetres 
fisiològics, el seu historial lesiu, 
psicològicament, etc. Perquè 
a escala individual treballin 
els aspectes que necessiten 
millorar. Tots estem alineats a 
aconseguir el mateix objectiu: 
créixer com a jugadors, com a 
equip i com a entitat.

Quines són les principals 
diferències respecte de la 3a 
Federació, a quins reptes heu 
hagut de fer front aquesta 
primera volta? 

Ens vam plantejar una pretem-
porada molt dura perquè el 

nivell no ens sorprengués i crec 
que ho vam fer bé. Estem en 
un procés de millora constant 
amb una forta mentalitat i mol-
ta autoexigència. Fins ara hem 
estat dins de tots els partits i 
no pensem en l’equip que vam 
ser sinó en el que volem ser. La 
2RFEF és una competició molt 
rigorosa, hi ha molt ordre, es 
concedeix poc i es prioritza la 
porteria a zero.

Esteu en zona de play-off, 
us heu reforçat en el mercat 
d’hivern, fins on arribarà 
aquest equip?

Vivim al dia a dia. Ens centrem 
a fer bé els entrenaments i 
l’objectiu és arribar a sumar els 
43 punts que ens deixaran a 
la permanència, fet que seria 
històric per la ciutat i l’entitat. 
El gruix de la plantilla és el ma-
teix que el de l’any passat i les 
incorporacions són perfils de 
jugadors molt joves als quals 
els plantegem una oportuni-
tat i ells, a canvi, ens donen 
aquesta energia i empenta 
que necessitem per pal·liar les 
suposades diferències que hi 
ha amb altres clubs, molt més 
potents, amb molts més recur-
sos i una història molt llarga al 
darrere.

Bona part de plantilla actual ja 
hi era el primer any quan vam 
jugar a 3a Divisió i porten 15 
partits a 2RFEF. Els oferim un 
escenari on es puguin desen-
volupar còmodament com a 
jugadors i mostrar-se compe-
tint.

24.Ian Luca

3.Antoni Sureda

25.Arnau Manzano

13.Hector Hurtado

1.Oscar Pulido
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Com afecta en els jugadors 
i en el joc els cinc canvis 
actuals?

M’agrada poder fer cinc canvis. 
És cert que al jugador mai li 
agrada sortir del camp, tant és 
la categoria en la qual estigui 
jugant. La gestió dels canvis en 
el del bàsquet, per exemple, 
és més còmoda, perquè el 
concepte de titular i de suplent 
no té tanta importància. Aquí, 
si el jugador surt, no torna a 
entrar i les conseqüències són 
diferents. Els cinc canvis fan 
possible que hi hagi més juga-
dors dins la dinàmica de partit 
i, pel que fa a joc, et dona més 
eines per respondre a escenaris 
canviants.

Cal entrenar fort i cuidar-se 
durant la setmana per arribar 
al partit en les millors con-
dicions, aquesta categoria 
semiprofessional ja permet 
centrar-se el 100% en el 
futbol?

En la categoria que som 
ara, el 95% dels equips són 
professionals, els jugadors s’hi 
dediquen al 100%, viuen del 
futbol i per al futbol. Nosaltres, 
i un parell d’equips més, sí 
que tenim aquesta dualitat, ja 
que els jugadors a part de ser 
futbolistes tenen una altra vida 
laboral, però la competició és 
la mateixa i tenen la mateixa 
exigència i responsabilitat que 
els professionals. El cap de set-
mana juguem onze contra onze 
i competim de tu a tu, sense 
excuses. Cada jugador ha de 
ser responsable i és ell mateix 
qui es posa el seu sostre.

15.Marc Martinez

9.Noah Baffoe

4.Gerard Puigoriol

10.Joel Priego

11.Jaume Pascual

14.Alex Iglesias

19.Javi López

20.Toni Peris

18.Miguel Martinez 7.Pau Darbra

12.Aschalew 6.Alex Sanchez

8. Marc Cuello

5.Moha Djitte

Maite Alonso

Juan Carlos Garcia Carles Manso Aitor Maeso Gerard Cirera
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Quan estudies un rival, en 
què et fi xes bàsicament?

Això és una feina que fem en 
equip, tenim un cos tècnic 
molt ben preparat, treballem 
de forma comparativa i traiem 
conclusions en comú. Mirem 
aspectes com la dinàmica 
competitiva, marcadors, 
minuts, ocasions, estadístiques 
individuals, estructures de 
joc, (si aquestes varien durant 
el partit), dinàmiques de joc 
entre les fases d’atac i de de-
fensa, els perfi ls individuals (en 
què són forts i en què fl aqu-
egen), etc. També ens fi xem, 
a pilota parada, els tipus de 
jugades que fan.

El Congost s’omple els dies 
de partit

Cada vegada ens venen a veu-
re més espectadors i s’ho pas-

sen bé perquè repeteixen. Al 
Congost hi ha un ambient molt 
sa i el suport dels afi cionats és 
molt important. Fora de casa, 
l’equip s’adapta bé, tenim 
respecte a tots els rivals, però 
hi anem sense por i convençuts 
de les nostres possibilitats. 

La plantilla està ben integra-
da, hi ha un bon ambient

És una plantilla amb molts rols 
diferents i el grup és immillo-
rable. Té com a referents els 
capitans, que són jugadors 
exemplars i forts; molta gent 
jove, respectuosa, honesta i 
compromesa. Tots s’hi deixen 
la pell diumenge, entrenen bé, 
i donen prioritat al futbol per 
sobre de tot. 

Gràcies Ferran!
Molta sort per al  2023!

Utilitzes alguna tàctica 
motivacional?

En tinc moltes! Donem 
molta importància a la 
mentalitat del grup. Cada 
dilluns, per exemple, els 
donem una frase que els 
motivi durant la setmana. 
També tenim una llista de 
música per a fer els escal-
faments, una altra de can-
çons per a quan guanyem.. 
Són ancoratges que ajuden 
els jugadors a construir una 
rutina per als dies de partit.

Què fas per desconnec-
tar? Practiques algun 
esport? 

M’agrada cuinar, nedar i 
escapar-me a Castelldefels 
a xafar la sorra de la platja.

Un grup de música? 

Depèn del moment, Lost 
Frequencies, Estopa, Rels 
B, Viva Suecia o Coldplay,  
per exemple.

Un llibre?

“Martes con mi viejo profe-
sor” de Mitch Albom.

Una pel·lícula?

Top Gun
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U N A  L E C T U R A 

TÍTOL: “El viatge d’en chakra”

AUTORA: Aina Palà Roig

EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes

Primera edició: Novembre 2022

Com sempre, en sortegem un exem-
plar a través del nostre instagram, 
participeu-hi! Només heu de seguir els 
perfi ls de @llibresparcir i @araesport 
i deixar-nos un comentari a la publica-
ció. El sorteig el farem el 28 de febrer 
i donarem a conèixer el guanyador al 
mateix Instagram.

Aina Palà Roig 
(1999) és gradua-
da en educació 
primària en l’espe-
cialitat d’educació 
inclusiva i atenció 
a la diversitat i 
professora de 
ioga. És també 
cantautora i és 
una apassionada 
de qualsevol 
forma d’expres-
sió artística. 

Aquest conte vol ser un 
punt de trobada entre la 
seva vocació didàctica i la 
seva passió pel ioga.

En chakra era un noi des-
pert i curiós, que sovint es 
feia moltes preguntes so-

US RECOMANEM...

bre ell mateix. Un dia, però, 
va conèixer un savi que el va 
ajudar a trobar totes aque-
lles respostes que ell anava 
buscant. El va convidar a fer 
un viatge per diferents tri-
bus que, sense saber-ho, ja 
formaven part d’ell mateix, 
eren els seus chakras.

Aquest conte està pensat 
perquè tothom, grans i 
petits, puguin entendre 
d’una manera visual i breu 
com funciones els nostres 
centres d’energia, els ano-
menats “chakras”.

Endinsa’t en aquest conte i 
acompanya en Chakra en un 
fascinant viatge!

Aina Palà Roig 
(1999) és gradua-
da en educació 
primària en l’espe-
cialitat d’educació 
inclusiva i atenció 
a la diversitat i 
professora de 
ioga. És també 
cantautora i és 
una apassionada 
de qualsevol 
forma d’expres-
sió artística. 

Aquest conte vol ser un 

Aina Palà Roig 

forma d’expres-
sió artística. 
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Exercici recomanat per Esteve Camps
#PetitsExercicisGransBenefi cis

Treball: 
És una variant de les fl exions de braç,  un exercici molt complet.

Una mà més amunt que l’altre i faig fl exió de braç
A cada fl exió canvio la mà que tinc a dalt per la de més a baix

Benefi cis:
Enforteix tot el tren superior, especialment pectoral, braç, part 

davantera de les espatlles i la musculatura abdominal.

FEM 3 SÈRIES DE 15 REPETICIONS
(Comptant la repetició quan estic amb el cos més proper al terra).

12. Spartan Flexió Braç

@esteve_campswww.estevecampstrainning.com



08/07/1954 · Olot 
Enginier tècnic, entrenador i nedador 
destacat en la dècada dels 70.

PERE
BALCELLS
PRAT
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El santpedorenc Pere 
Balcells, amb 65 anys, es 
va proclamar campió del 
món en la seva categoria 

d’edat de 100 metres braça, 
amb un temps d’ 1’18,49” i 
subcampió en la prova de 
50 metres braça amb 33,92”, 
amb la qual cosa va establir 
un nou rècord europeu de la 
prova, als mundials de Nata-
ció Masters celebrats a Gwan-
ju (Corea del Sud). També va 
aconseguir el rècord europeu 
en els 100 metres braça amb 
1’18,13” en una competició 
celebrada a Barcelona.

Nascut a Olot, va aprendre 
a nedar al riu, una de les po-
ques opcions de nedar que 
els olotins tenien al seu abast 
i on es va gestar el que seria 
el Club Natació Olot, que 
el 1962 va celebrar la inau-
guració de la seva primera 
piscina. Als 12 anys el Pere ja 
era un nedador destacat en 
braça, va guanyar diversos 
campionats d’Espanya durant 
7-8 anys (des del 1969), tant 
d’hivern com d’estiu, i va par-
ticipar en múltiples sortides 
internacionals amb l’equip 

nacional, fet que el va portar 
a participar en els Jocs Olím-
pics d’estiu de Múnic 1972 
i de Montreal, el 1976. Va 
estudiar i es va entrenar a la 
Universitat d’Indiana, al costat 
de Marc Spits, el nedador 
de les set medalles als Jocs 
Olímpics del 1972. Després 
de Montreal, va decidir deixar 
la competició i dedicar-se 
a acabar els estudis d’Engi-
nyeria Tècnica.
Al cap de 35 anys, un cop 
jubilat, va tornar a l’aigua i va 
fer bona la frase “on n’hi ha 
hagut, sempre en queda”.



1730 //

P E R E  B A L C E L L S

Nedant a l’Olimpiada de Munich, 1972
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A quina edat vas començar 
a guanyar campionats?

Vaig aprendre a nedar de 
molt jovenet, jo diria que 
cap als cinc o sis anys. Me’n 
va ensenyar el meu pare al 
riu Fluvià, ja que en aquella 
època Olot no disposava de 
cap piscina.
Posteriorment, al cap de dos 
o tres anys, ja es va construir 
una piscina descoberta de 
33 metres i, encara que no-
més a l’estiu, ja vaig comen-
çar a entrenar un xic. Vaig 
guanyar la primera competi-
ció als 12 anys, als Campio-
nats de Catalunya per edats 
que es van fer a Terrassa, en 
50 braça. 

Quan et vas retirar des-
prés de Montreal, vas 
deixar completament 
l’esport?

Després de l’Olimpíada de 
Montreal, a l’any 1976, vaig 
decidir deixar la competició 
i dedicar-me a acabar els 
estudis d’Enginyeria Tècnica.
Just acabats els estudis, la 
Junta del CN Manresa em 
va oferir fer d’entrenador, 

i vaig acceptar. Aquesta 
feina i d’altres que vaig 
tenir posteriorment (Pirelli, 
Consultoria a Barcelona i 
fi nalment Cirsa, a Terrassa) 
em requerien molta dedica-
ció i vaig deixar la natació 
completament.

De tota manera no vaig dei-
xar de fer activitat física, per 
mantenir-me en forma, amb 
bicicleta i corrent. 

Vas tornar a la piscina 
després de 35 anys, com 
va ser?  

Quan vaig fer els 60 anys, 
l’empresa Cirsa, a Terrassa, 
on treballava com a Direc-
tor del Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals d’àmbit 
nacional, em va proposar 
una jubilació, segons condi-
cions del conveni col·lectiu 
de l’empresa; proposta que 
vaig acceptar.
Com que disposava de 
temps, vaig decidir de 
tornar a nedar, inicialment 
únicament i exclusivament 
com a esport i salut.
En buscar piscina, vaig 
decidir anar a la de Sallent i 

allà em vaig trobar en Joan 
Claret, que competia a nivell 
de màsters conjuntament 
amb altres companys, en un 
club anomenat Nagi. 
En Josep Claret havia sigut 
el meu entrenador els dos 
anys que vaig nedar pel CN 
Manresa (1975 i 1976), men-
tre estudiava a la UPC, i amb 
qui tenia molta amistat.
Entre els uns i els altres em 
van convèncer de competir 
en màsters i així vaig tornar 
a implicar-me en el món de 
la competició, i fi ns ara.

Quant temps va passar en-
tre que vas tornar a nedar 
fi ns a competir de nou? I 
aconseguir records?

De fet molt poc temps, vaig 
tornar a nedar l’estiu de 
2014 i al desembre d’aquell 
mateix any em vaig treure la 
llicència per poder competir.
Durant l’hivern del 2015 vaig 
entrenar i ja vaig partici-
par en algunes proves a 
nivell local. Va ser a l’estiu 
d’aquest any quan vaig 
participar en els Campionats 
d’Europa a Londres i vaig 
quedar tercer.
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Posteriorment van venir els 
Campionats del Món de 
Budapest, on també vaig fer 
un tercer lloc, i a continuació 
els rècords d’Europa dels 
50 i 100 braça. Finalment, 
el 2019, els Campionats del 
Món de Corea del Sud, on 
em vaig proclamar campió 
dels 100 braça i subcampió 
dels 50 braça, ambdues pro-
ves amb rècords d’Europa.

Quina rutina d’entrena-
ment segueixes?

Aquesta canvia segons els 
objectius de la temporada. 
En un any en què tingui un 
objectiu important, entre-
no a la piscina sis dies a la 
setmana, normalment als 
matins, i faig preparació físi-

ca (peses, estiraments, etc.) 
tres dies a la setmana a la 
tarda. Em moc entre 3.000 i 
5.000 m, per sessió d’aigua.
Actualment no m’he plante-
jat cap objectiu important, 
faig piscina quatre dies a la 
setmana, preparació física 
un parell de dies i un o dos 
dies vaig amb bicicleta (per 
fer un treball de cames i càr-
dio). A la piscina faig sobre 
els 2.000 m diaris.

La natació que es fa ara ha 
canviat molt? 

La natació, igual com la 
resta d’esports, ha evoluci-
onat molt des de quan jo 
nedava i competia de jove. 
A la meva època no teníem 
pràcticament cap ajuda 

econòmica, i les tècniques 
d’entrenament no havien 
evolucionat gaire. Nosaltres 
només teníem el nostre 
entrenador (bé, l’entrenador 
del club pel qual nedà-
vem). No disposàvem de 
psicòlegs, ni massatgistes, 
ni dietistes. Actualment, un 
nedador d’elit, disposa de 
tot això i més. Disposa de 
grans mitjans de fi lmació 
subaquàtica, que permeten 
visualitzar l’estil i buscar 
millores tècniques que 
ajudin  a millorar i aconse-
guir la màxima efi càcia de 
moviments. Disposa també 
d’un banyador amb ma-
terials molt específi cs que 
no retenen aigua, centres 
d’entrenament amb tots els 
mitjans que pugui requerir 

Amb el campió del món rus, Pankin, 1970
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Campionat d’Europa, 1970

(com el CAR), etc. 

Practiques altres esports?

M’agrada la bicicleta, tant 
de carretera com de BTT.
Temps enrere i durant molts 
anys, també feia footing, 
però ho he deixat perquè 
em provocava certs dolors 

als malucs i als genolls. 

Entrenes per assolir un ob-
jectiu concret o pel sol fet 
de mantenir-te en forma? 

Actualment entreno com 
a mitjà per mantenir-me 
en forma. Però també per 
forjar una base de cara a 

l’any 2024, en què canvio de 
grup d’edat (faré 70 anys) 
i en què em puc plante-
jar intentar aconseguir el 
rècord d’Europa i també del 
món dels 50 braça. Ja ho 
veure’m! 
Per a aquesta temporada 
(2022-2023), l’únic que tinc 
plantejat és participar en els 
Campionats de Catalunya 
d’Hivern (21 de gener de 
2023), que es faran a Man-
resa (bàsicament per ajudar 
els companys en els relleus), 
i en els d’estiu a Barcelona 
(piscina del C.N. Mediter-
rani).
De cara a la temporada 
següent (2023-2024), i 
concretament a partir del 
gener del 2024, tinc en ment 
intentar el rècord del món 
dels 50 metres braça de la 
categoria màster, dels 70 als 
74 anys. Però aquest objec-
tiu diguem-ne, de moment 
és simplement una idea; ho 
veurem més endavant.

Ets entrenador, et prepa-
res els teus propis entre-
naments?

Sí. Des de que vaig tornar a 
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la natació m´he fet sempre 
jo mateix els entrenaments.
En l’apartat de treball físic 
(bàsicament exercicis de pe-
ses) he tingut suport extern.

A Indiana vas entrenar al 
costat dels millors ne-
dadors del món, quins 
records guardes d’aquells 
anys als EUA? Alguna 
anècdota?

Efectivament. Al desembre 
de l’any 1971 la Federació 
Espanyola de Natació em va 
proposar oferir-me una beca 
per anar a preparar l’Olim-
píada de Múnic (1972) als 
Estats Units; concretament 
a la Universitat d’Indiana (a 
la població de Blomington), 
on entrenava un dels millors 
entrenador d’aquella època, 
James “Doc” Counsilman 
i on hi nedaven molts dels 
millors nedadors americans, 
que després van triomfar a 
l’Olimpíada.
Vaig acceptar-ho, i amb poc 
més de 17 anys, me n’hi vaig 
anar. L’experiència és inobli-
dable. Entrenar al costat de 
grans nedadors, campions 
del món, i persones amb 

rècords del món no té preu.

Un referent? 

Realment no he tingut mai 
grans referents. Sí, algun 
nedador, que en l’època 
en què jo competia eren 
referents en el món de la 
braça per dominar aleshores 
l’especialitat. 
No em diguis per què però 
em ve al cap en Pankin, bra-
çista rus, campió del món 
i rècord del món amb el 
qual vaig competir diverses 
vegades costat per costat.

Fora del món de la natació, 
admiro (per dir-ho d’alguna 
manera) els grans ciclistes. 
Considero el ciclisme un 
esport molt dur, per no dir 
el més dur, i el que arriben 
a fer i a aguantar és digne 
d’admiració.

Quins consideres que són 
els benefi cis més desta-
cats de la natació? Què té 
la natació que no tinguin 
la resta d’esports?

La natació és un esport 
molt complet. Quan nedes, 

pràcticament utilitzes tots 
els músculs del teu cos, però 
amb la particularitat que 
sempre i en tot moment ets 
tu el que decideixes el nivell 
d’esforç que vols fer. Pots 
entrenar i esforçar-te o pots, 
simplement, nedar. 
La prova és que la natació és 
freqüentment aconsellada 
per metges en recuperació 
de problemes musculars i 
d’altres afectacions.

Quin és el  lema que has 
seguit per tirar endavant 
en la teva carrera esporti-
va i en la vida?

Simplement ganes, treball i 
constància. No defallir mai.
Em marco objectius (espor-
tius o de vida) que m’agra-
din, que em facin il·lusió 
i em poso a treballar per 
aconseguir-los. La vida és 
lluita i constància i l’esport 
també.
Jo soc una persona treballa-
dora i molt perseverant.
Els objectius, de vega-
des s’aconsegueixen i de 
vegades no, però si un ho 
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has treballat i t’has esforçat, 
sempre en queda quelcom.

L’esport és una escola de 
vida?

Jo crec que sí. A mi la nata-
ció em va ensenyar a esfor-
çar-me a la vida, a organitzar 
el meu temps, a lluitar per 

allò que vull o que neces-
sito, a ajudar els com-
panys, a sacrificar-me. 
Em va forjar d’una 
manera determinada, 
que m’ha servit després, 
i molt, en la meva vida 
professional i familiar, en 
la vida en general, i a ser 
com soc.

2019
Campió del món Masters 
100m braça 1:18:49
Subcampió del món Masters 
50m braça 33:92

JJOO Montreal 1976 
9è  4 x 100 estils
21è 100m braça

Jocs del Mediterrani 1975
Bronze en 100m braça
Plata en 200m braça 

JJOO Munic 1972
5è diploma olímpic 4x100 estils
14è  100m braça

Jocs del Mediterrani 1971
Plata  100m braça
Or  200m braça

Millor esportista gironí el 1969

Amb l’entrenador als EUA, Counsilman, 1972
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L’impacte de 
la salut dental 
en l’esport

La salut dental i l’esport 
estan més relacionats del 
que sembla, una mala salut 
bucodental pot afectar molt 
negativament a les activi-
tats esportives; rendiment 
defi cient, males recuperaci-
ons i fi ns i tot lesions. 

Per què els esportistes han 
de cuidar més la seva salut 
dental?

Les infeccions bucals afavo-
reixen la fatiga i les con-
tractures musculars, ja que 
els bacteris que provoquen 
dolor i malalties bucoden-
tals també afebleixen el 
cos en general i comporten 
una recuperació més lenta i 
menys efectiva dels teixits. 

Quins problemes dentals 
afecten al rendiment 
esportiu?

· Càries i queixals del seny 
retingudes:  Les càries 

sense tractar poden causar 
problemes de tendinitis i 
problemes musculars. Els 
queixals del seny  es conver-
teixen en un focus infecci-
ós, ja que la difi cultat de 
raspallar-se en aquesta zona 
fa que s’acumulin bacteris,  
a part de que la seva erupció 
també suposa dolor. 

· Maloclusions: Quan les 
peces dentals no estan ben 
alineades en la mossegada 
es poden donar problemes 
posturals que repercuteixen 
a l’hora de practicar qualse-
vol esport.

· Focus infecciosos i in-
fl amatoris: Les infeccions 

i infl amacions dins de la 
cavitat bucal poden oca-
sionar problemes a curt i 
llarg termini i un rendiment 
esportiu defi cient. 

Principals consells per 
millorar la salut dental 
dels esportistes

· Dieta equilibrada.
· Beure aigua per una correc-
te hidratació.
· Bona higiene bucodental.
· Si es necessita, ús de 
protectors bucals per evitar 
lesions durant l’esport.
· Revisions periòdiques anu-
als al dentista. 

Si et preocupa el teu estat de salut bucal, et podem ajudar!
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gener/febrer 2023
Agenda

RUTA
PISTA · ASFALT RUNNING · TERRA · CROSS 
CANICROSS · CURSA D’OBSTACLES · CURSA VIRTUAL

CICLISME
BTT · CARRETERA · DESCENS BTT · CICLOCROSS

XATHLONS
DUATLÓ · TRIATLÓ · AQUATLÓ

ORIENTACIÓ
CURSA D’ORIENTACIÓ A PEU · ROGAINE · BTT-O · RAID D’AVENTURA 

NATACIÓ

ALTRES

MUNTANYA · TRAVESSA DE MUNTANYA · CAMINADA · MARXA NÒRDICA 
MUNTANYA

VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ANDORRA

CERDANYA

BERGUEDÀ

BAGES

MOIANÈS

VALLÈS
OCC.

VALLÈS ORIENTAL

MARESME

BARCELONÈSBAIX LLOBR.

GARRAF

TARRAGONÈS
BAIX
CAMP

PRIORATRIBERA
D’EBRE

BAIX
EBRE

MONTSIÀ

TERRA
D’EBRE

BAIX
PENEDÈS

ALT PENEDÈS

ANOIA

RIPOLLÈS
ALT EMPORDÀ

PLA DE L’ESTANY
GARROTXA

OSONA

LA SELVA
GIRONÈS

BAIX
EMPORDÀ

ALT CAMP

CONCA BARBERÀLES GARRIGUES

SEGRIÀ
PLA
D’URGELL

URGELL

SEGARRA

SOLSONÈS

ALT URGELL

NOGUERA

PALLARS
JUSSÀ

ALTA
RIBAGORÇA
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Agenda
ASFALT
39a MITJA I 
QUART 
DE MARATÓ DE 
SITGES
| 22 km | 10 km |

DIUMENGE 15·01·23
SITGES (Garraf)
www.gesport.cat

TERRA
MAR I MURTRA
| 20 km | 10 km | 15 km |
DIUMENGE 15·01·23
BLANES (La Selva)
www. fondistesblanes.cat

ASFALT
MORITZ SANT 
ANTONI
| 10 km |
DIUMENGE 22·01·23
A les 9.30h, a les 11h curses infantils.
BARCELONA (Barcelonès)
www.cursasantantoni.cat

CROS
CIUTAT DE 
CALELLA 
| 6 km | 10 km |
DIUMENGE 22·01·22
CALELLA (Maresme)
www.gesport.cat

TERRA
CURSA DE LA 
SERRA 
DE PUIGVERD
| 6 km | 10 km |
DIUMENGE 05·02·23
PUIGVERD DE LLEIDA 
(Segrià)
www.aecpuigverd.org

CANICROSS & 
CAMINADA BENÈFICA
LA CURSA DELS 
LLEBRERS 
OFICIAL 
DE GALGOS 112
| 7,7 km |
DIUMENGE 12·02·23
SANT FRUITÓS DE BAGES 
(Bages)
@cursagalgos112

SNOWRUNNING
HIVERNAL 
BERET-
MONTGARRI
| 6 km | Techno Dark Run
| 6 km | 12 km | 17 km | Snowrun-
ning
Copa Catalana CANICROSS NAT ARAN 
| 3 km | 6 km |
DISSABTE I DIUMENGE 11/12·02·23
PLA DE BERET I ESTACIÓ D’ESQUÍ 
DE BAQUEIRA BERET 
(Pallars Sobirà)
www.beretmontgarri.com

TRAIL
CINC CIMS
| 10 km |  El Cim
| 27 km |  5 Cims
DIUMENGE 15·01·23
CORBERA DE LLOBREGAT 
(Baix Llobregat)
www.cinccims.cat

TRAIL
GANXO TRAIL
| 16 km | Cursa
| 10 km | Marxa
DIUMENGE 15·01·23
SANT FELI DE GUÍXOLS
(Baix Empordà)
www.cemontclar.cat/ganxotrail

CAMINADA 
MARXA DEL 
TERME 
CAMINS DE 
RONDA
| 30 km | 15 km | 8 km |
DIUMENGE 22·01·23
SANT FRUITÓS DE BAGES
(Bages)
www.posatenmarxa.blogspot.com

TRAIL
TRAIL
 ROCACORBA
| 20 km | 1 punt ITRA
| 30 km | 2 punts ITRA
| 38 km | 2 punts ITRA
DIUMENGE 29·01·23
CANET D’ADRI (Gironès)
www.klassmark.com/trailrocacorba

CAMINADA
MARXA DE LA 
SUISSA
| 10 km |
DIUMENGE 28 i 29·01·23
10h Sortida Cursa del camp de l’Era.
ESPOLLA (Alt Empordà)
www. marxadelasuissa.wixsite.com

TRAIL
CURSA DE MUNTANYA 
MONT-RODON
| 13 km |
DIUMENGE 05·02·23
MATADEPERA  
(Vallès Occidental)
www. cursamontrodon.cat
MUNTANYA

TRAIL
TRAIL VILAMAJOR
| 13 km | 26 km | Minis
DIUMENGE 11 i 12·02·23
SANT PER DE VILAMAJOR  
(Vallès Oriental)
www. trailvilamajor.cat

MUNTANYA

RUTA
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TRAIL
CURSA 4 TERMES
| 15,7 km | Caminada
| 18,5 km | Trail
| 13,5 km | Express
| 26 km | Clàssica
| 7,1 km |Juvenil
DIUMENGE 12·02·23
MONT ROIG DEL CAMP  
(Baix Camp)
www.cursa4termes.com

TRAIL
COLLBAIX TRAIL
| 26km +1.300 | 
| 12 km  +400|
DIUMENGE 29·01·23
Sortida a les 9.30h
SANT JOAN DE VILATORRADA
(Bages)
www.inscripcions.cat/
collbaixtrail2023c

TRAIL
MONTSERRAT 
SKYRACE
| 25 km +1500 | 
| 13 km +700 |
DIUMENGE 12·02·23
MONISTROL DE MONTSERRAT  
(Bages)
www.klassmark.com/
montserratskyrace
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BTT
LA SENGLANADA
| 37 km |
DIUMENGE 29·01·23
CALDERS (Bages)
www.blogcaldersbike.blogspot.com

BTT - eBIKE
CREMATORRONS
| 36 km | 23 km |
DIUMENGE 22·01·23
TORROELLA DE MONTGRÍ 
(Baix Empordà)
www. curses.cat/
crematorrons2022/index.php

SNOWBIKE RACE CUP
BERET 
MONTGARRI
| 12 I 17 km |
Tot tipus de bici, 
també e-bike
Nocturna i diurna.
DISSABTE I DIUMENGE 11/12·02·23
ESTACIÓ DE BAQUEIRA BERET
(Pallars Sobirà)
www. beretmontgarri.com/
snowbike

CICLISME
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DUATLÓ
DUATLÓ - 
CROSS POPULAR 
VILA-SECA
| 21 km |
(4 a peu + 15 BTT + 2 a peu)
DIUMENGE 29·01·23
VILA-SECA (Tarragonès)
www.naturetime.es/ca/duatlo-cros-
vila-seca-3/

ESQUÍ-ALPINISME
OPEN VALL FOSCA
Equips de dues persones.
DISSABTE  18·2 ·23
VALL FOSCA (Pallars Jussà) 
www.openvallfosca.cat

AIGUES OBERTES
TRAVESSIA 
NO A LA FRED
|  1900 m. / 2.600|
DIUMENGE 29·01·22
Sortida a les 11h 
SANT FELIU DE GUÍXOLS
(Baix Empordà)
clubaquaticxaloc.cat/tours/no-a-
la-fred

XATHLONS

ESQUÍ

NATACIÓ
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+INFO ACTUALITZADA: 
www.araesport.cat

Araesport no es fa responsable 
dels canvis en les programacions 
que es publiquen.

PER PUBLICAR A 

L’AGENDA ESCRIU-NOS A:

hola@araesport.cat

A G E N D A Agenda
ORIENTACIÓ

CURSA D’ORIENTACIÓ 
PER EQUIPS
THE WILD BOAR 
ROGAINING
DIUMENGE 02·01·22
Cursa en modalitat Rogaining 
4 hores de temps màxim.
Equips d’entre 2 i 4 rogainers Sortida 
en massa a les 9.30h
45 fi tes, Mapa A4, Escala 1:15.000
SERRA DE VILOVÍ -FULLEDA-LES 
GARRIGUES
(Conca de Barberà)
www.thewildboar.net

CURSA D’ORIENTACIÓ 
PER EQUIPS
LES GAVARRES I 
L’ARDENYA
DISSABTE I DIUMENGE 28 i 29·01·22
Dos dies de les Gavarres i l’Ardenya. 
Copa Catalana mitja distància
El centre de competició estarà ubicat a 
Cassà de la Selva al costat del Parc de 
Bombers. Inici sortida a les 10h.
CASSÀ DE LA SELVA
(Gironès)
https://www.aligots.cat/dos-dies-
de-les-gavarres-i-lardenya-copa-
catalana-mitja-distancia
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Araesport no es fa responsable 
dels canvis en les programacions 
que es publiquen.
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E L  R E B O S T  D E 
L’ E S P O R T I S T A
E L  R E B O S T  D E 
L’ E S P O R T I S T A

E
n els esports d’aigua 
com la natació, la natació 
sincronitzada, el waterpo-
lo o la natació en aigües 

obertes, s’hi dediquen moltes 
hores i per tant, el desgast 
físic i la fatiga són enormes. 
Tots ells tenen un component 
de resistència però també de 
força i hem de tenir en comp-
te l’alimentació per optimitzar 
el rendiment.

En aquest article parlaré 
de com s’han d’alimentar i 
hidratar les persones que 

practiquen algun d’aquests 
esports i quines estratègies 
nutricionals haurien de seguir 
abans, durant, i desprès de la 
seva pràctica.

Totes aquestes disciplines te-
nen en comú el medi aquàtic, 
el qual pot difi cultar l’alimen-
tació i la hidratació mentre 
es realitza, ja sigui de manera 
professional o amateur, però 
tot i això, cal no oblidar-se’n.
Molts nadadors i nadadores 
descuiden aquest aspecte 
durant llargs entrenaments i 
proves de llarga distància.

En quant als nedadors profes-
sionals, la preparació nutricio-
nal durant els mesos previs a 

la competició, ajudarà a tenir 
un balanç energètic favora-
ble. Un dels aspectes a vigilar 
és la defi ciència d’algun 
micronutrient, perquè podria 
afectar el rendiment i la salut 
global. 

L’alimentació hauria de 
basar-se en aliments amb hi-
drats de carboni complexos, 
proteïnes de bona qualitat, 
verdures i greixos saludables.

Ara bé, quina seria la quanti-
tats que necessària?

Dependrà de les hores d’en-
trenament i de cada persona. 
Un esportista que entreni 
entre dues i quatre hores 

L’ALIMENTACIÓ EN 
ESPORTS D’AIGUA

Lídia Artero Hinojosa
Dietista-Nutricionista i Entrenadora

lidiaartero@gmail.com
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pot necessitar entre 4.000 i 
6.000 Kcal al dia, repartides 
preferiblement entre cinc i sis 
àpats al dia.
Entre el 55-65% de la dieta 
s’hauria de basar en hidrats 
de carboni. Les recomanaci-
ons són entre 5 i 10g d’HC 
per pes al dia. Aquests po-
den ser per exemple, cereals 
integrals, patata, llegums, 
fruita, làctics, etc. els quals 
aportaran la base de l’energia 
necessària.

Les proteïnes son de vital 
importància per a la rege-
neració muscular dels teixits 
que pateixen un desgast 
considerable durant la pràc-
tica de l’exercici físic. L’apor-
tació recomanada és entre 
1,2 i 1,7g per pes corporal. 
Aliments com la carn blanca, 
el peix, els ous, els fruits secs 
o els làctics.

També cal considerar una 
aportació de greixos salu-
dables, com l’oli d’oliva, les 
nous, l’alvocat, etc. Evitant 
aquells greixos menys salu-
dables.

Una estratègia per saber 
si estem ben hidratats és 
observar l’orina abans de 
començar l’entrenament o la 
competició. Aquesta ha de 
ser de color clar per a consi-
der-se ben hidratat. Si veiem 
un color fosc, groguenc o 
taronja signifi ca que hi ha 
principis de deshidratació 
i haurem d’intentar revertir 
aquesta situació reposant 
líquids.

Abans de fer un entrenament 
o una competició llarga, re-
comano fer una bona ingesta 
d’aliments amb hidrats de 
carboni de fàcil assimilació, 

entre 500 i 800Kcal aproxi-
madament seria correcte. 
Podem afegir una petita part 
de proteïnes sense greixos, 
però li donarem prioritat als 
aliments amb hidrats de car-
boni com el pa, els cereals, 
l’arròs, la fruita, etc. Eviteu 
aquells que tenen més fi bra 
com els cereals integrals o la 
pell de la fruita i els que te-
nen més greix com embotits 
greixosos.

Mengeu aliments que esti-
gueu acostumats a menjar i 
no provis res de nou, per si 
no s’et posa bé.

Acompanya-ho a una bona 
hidratació: beu entre 200 i 
500ml d’aigua i/o beguda 
isotònica, t’aportarà a més, 
hidrats de carboni i electrò-
lits.
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Durant la prova, a partir 
d’una hora de durada, com 
en aigües obertes o llar-
gues jornades competint 
en natació sincronitzada, és 
molt important hidratar-se. 
Malgrat que tinguem la sen-
sació de no necessitar beure 
líquid, la sudoració augmenta 
per a compensar l’augment 
de la temperatura corporal i 
els desgast físic és present, i 
cal augmentar el consum de 
líquids.

Hem d’estar alerta als signes 
de deshidratació, hem de 
procurar no arribar a sen-
tir sed. Altres signes que 
podem notar són les nàuse-
es, els marejos, la falta de 
concentració o la baixada del 
rendiment.

Algunes recomanacions 
serien:

Beure aigua o beguda isotò-
nica d’uns 200-300ml cada 
30 minuts. Alguns esportistes 
poden tenir el suport d’una 
persona en kayak que els 

acompanyi en el trajecte i 
els pugui avituallar. També 
en partits de waterpolo o en 
proves de natació sincronitza-
da hem hidratar-nos correc-
tament. Aquesta reposició 
pot ser també amb algun gel 
acompanyat d’aigua.

Si tenim ocasió, podem men-
jar algun aliment sòlid amb 
hidrats de carboni, per evitar 
que els nivells de glucosa en 
sang disminueixin i el rendi-
ment es vegi afectat. Podem 
menjar petites quantitats 
de fruita, dàtils, barretes de 
cereals o gominoles. Alguns 
nadadors porten aquests 
aliments dins del gorro o 
enganxats al neoprè.

Desprès de la prova, per 
recuperar energia i reposar 
líquids, el millor és ingerir 
de nou aliments amb hidrats 
de carboni, acompanyats 
de petites proporcions de 
proteïnes poc greixoses de 
fàcil digestió i la rehidratació 
amb líquids.

Lídia Artero

Durant la prova, a partir 
d’una hora de durada, com 
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sació de no necessitar beure 
líquid, la sudoració augmenta 
per a compensar l’augment 
de la temperatura corporal i 
els desgast físic és present, i 
cal augmentar el consum de 
líquids.

Hem d’estar alerta als signes 
de deshidratació, hem de 
procurar no arribar a sen-
tir sed. Altres signes que 
podem notar són les nàuse-
es, els marejos, la falta de 
concentració o la baixada del 
rendiment.

Algunes recomanacions 
serien:

Beure aigua o beguda isotò-
nica d’uns 200-300ml cada 
30 minuts. Alguns esportistes 
poden tenir el suport d’una 
persona en kayak que els 
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tot són avantatges!

escanejant aquest codi, o bé
per whatsapp, mail o al web, indicant el 
teu nom i cognoms, edat, telèfon i 
adreça electrònica.

SUBS
CRIU
TE!!

Ensenya el carnet de subscriptor i gaudeix  de descomptes,
promocions i avantatges de tot tipus! 

FARMÀCIA
MAYOR

com subscriure’t?

SEGUEIX-NOS!
@araesport

gratuïtamentSUBSCRIU-TE
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L
’exercici físic, l’entrenament i el 
moviment són actualment ob-
jecte d’estudi i d’investigació 
constant per l’impacte positiu 

que tenen sobre la nostra salut.

Ja queden lluny eslogans com: 
“operació bikini”, “no pain no 
gain”, i altres passats de moda, ja 
que la importància de l’entrena-
ment, i especialment el de força i 
personalitzat, és l’actual paradigma 
de salut, prevenció i tractament de 
malalties.

S A L U T  I 
R E N D I M E N T  E S P O R T I U

EXERCICI FÍSIC I 
ENTRENAMENT

COM A 
POLIPÍNDOLA

Yolanda Sànchez
Llicenciada en Educació Física,
professora d’educació física i
entrenadora personal.
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Si busquem algun tipus de 
“mantra” a seguir, podríem
plantejar-nos, per exemple 
aquests: “mou-te, entrena i fes-
te mésfort”, “veure’s bé, i sen-
tir-se millor”, “entrena i activa 
la teva vida” o el meu preferit: 
“exercici i entrenament
personal, la millor polipíndola”.

Vaig conèixer els beneficis 
de la “polipíndola” en unes 
formacions sobre malalties 
cardiovasculars, educació i 
prevenció, de la Fundació SHE 
del Dr. Fuster (amb la que vaig 
col·laborar més de vuit anys). 
El tractament d’infarts de
miocardi s’havien de tractar 

mèdicament amb moltes pasti-
lles i els malalts s’oblidaven so-
vint de pendre-se-les, fet que 
empitjorava el control i el se-
guiment de la malaltia. Davant 
aquesta situació, els equips 
de científics van concloure 
que la solució passava per fer 
una píndola que contingués 

S A L U T  I 
R E N D I M E N T  E S P O R T I U
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els principis immediats de les 
diferents pastilles junts. Va ser 
un èxit, tot un encert, ja que les 
dosis es van reduir i els efectes 
van ser molt efi cients.

Aquesta experiència em va 
resultar reveladora. Podria ser 
l’entrenament personalitzat una 
autèntica “polipíndola”, la més 
preventiva, efectiva i amb
menys efectes secundaris ne-
gatius ? Doncs, Sí! Està consta-
tat científi cament que l’exercici 
i l’entrenament organitzat, 
estructurat i personalitzat, 
especialment el que es basa 
en la capacitat neuromuscular 
(neurones i mioquines), té un 
impacte multifuncional i orgà-
nic sobre el nostre benestar.

Per exemple, a través dels 
exercicis de força enviem al 
torrent sanguini unes subs-
tàncies químiques que tenen 
propietats antiinfl amatòries i és 
per aquest motiu que actual-
ment el múscul es considera un 
òrgan endocrí (Petersen et al 
2005)1.

A partir de tot el coneixement 
científi c s’obren noves pers-
pectives, també per a l’exercici 
físic, l’entrenament personal i la 
salut, que superen la dimensió 
competitiva de l’esport. Cal 
diferenciar els àmbits en què 
ens trobem, el competitiu i el 
de salut, però qui decideixi 
començar a fer exercici per mi-
llorar la salut i sentir-se millor, 
té assegurada la medalla a l’es-
portista d’elit de la seva vida.

Així doncs, us suggereixo que, 
un dels vostres objectius per 
al 2023 sigui exercici i salut, la 
polipíndola!

S A L U T  I 
R E N D I M E N T  E S P O R T I U

1 Petersen A. M. W. & Pedersen B.K. 
"The anti-infl ammatory effect of exerci-
se" J Appl Physiol 98 (2005):1154-1162.
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Quan es parla de natació, 
moltes persones pensen 
que és un esport avorrit, en 
el qual només es neda d’un 
costat a l’altre de la piscina, 
sense parar. D’altres, pensen 
que és un esport molt rutinari 
i que, arribar a aconseguir 
una bona tècnica, és molt 
complicat.

Així i tot, la natació pot ser 
tot el contrari. És un esport 
individual en el qual es pot
entrenar en equip i, sobretot, 
es poden diversifi car tots els 
exercicis gràcies als diferents
tipus d’eines que s’han anat 
inventant al llarg del temps, 

per poder millorar la tècnica 
i, per tant, el rendiment.
Una de les maneres més 
efi caces de millorar la nostra 
manera de nadar són les
remades. Una remada efi cient 
és clau per millorar qualsevol 
dels estils de natació, tant 
en persones que practiquen 
aquest esport de manera 
competitiva, com en qual-
sevol persona que nedi per 
afi ció. 

Les remades són exercicis 
consistents, sobretot, en la 
mobilització de les mans i els 
avantbraços per dins l’aigua, 
sense treure’ls a fora en cap 

COM PUC MILLORAR LA 
MEVA TÈCNICA?

Marina Parcerisa
Graduada en Psicologia,
nedadora d’artística i 
entrenadora de natació del 
C.N Castellet.

@mariina.parcerisa
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les espatlles i els malucs 
alineats i amb els braços qua-
si estesos, caldrà moure els 
canells i els palmells de les 
mans en forma d’infi nit, o bé,
obrint i tancant els palmells 
de les mans, simultàniament. 
Caldrà tenir en compte que 
els colzes sempre van per 
sobre de les mans.

En segon lloc, aquesta va 
guiada a la part mitjana de la 
braçada de crol, que és la de
l’estirada. En la mateixa 
posició que l’anterior (ventral, 
amb cap, espatlles i malucs
alineats), s’hauran de portar 
els braços fl exionats aproxi-
madament a 90º. En aquesta

moment. Amb elles, volem
aconseguir dos objectius:

1) Identifi car i augmentar les 
sensacions de pressió de les 
mans dins de l’aigua.

2) Col·locar les mans en una 
posició què es percebi la sen-
sació d’estar avançant.

Per aquests exercicis, és 
recomanable ajudar-se amb 
material, per ser conscient 
de les sensacions que tenim 
amb el nostre cos. A més, és 
important que, després de les 
sèries de remades, s’apliquin 
diverses sèries de l’estil corres-
ponent per fer una transferèn-

cia positiva dels exercicis que 
s’han anat executant.

A continuació, us faig un 
petit tastet d’alguns tipus de 
remades.

REMADES

Per obtenir una millor posició 
del cos i facilitar tres de les 
remades que s’explicaran,
sense haver d’atendre a la 
respiració, és recomanable 
fer servir el tub.

En primer lloc, aquesta va 
dirigida a l’inici de la braçada 
de crol, la d’adherència; en
posició ventral, amb el cap, 

Nedadora: Júlia Borrego Pecanins Nedadora: Laura Galiot Bachot
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posició, els palmells de les 
mans s’hauran de moure cap 
endins i cap enfora, en
l’amplitud més gran possible. 
Cal recalcar que els colzes 
sempre han d’estar per sobre
de les mans i, els palmells de 
les mans, han de mirar enrere.

Seguidament, aquesta va 
conduïda a l’empenta, la part 
fi nal de la braçada de crol.
Seguint la mateixa posició 
anterior, caldrà mantenir el 
colze enganxat al cos i, de 
manera simultània, empè-
nyer l’aigua amb les mans 

cap enrere, creant una gran 
resistència amb la mà.

Tot i que només s’han ex-
posat remades enfocades a 
l’estil de crol, també n’hi ha
d’efectives pels altres estils. 
Per exemple, una remada di-
rigida a la braçada d’esquena
és la que s’anomena torpedo 
(en posició dorsal i despla-
çant-nos cap als peus). Els
braços es mantenen per so-
bre el cap i els palmells de les 
mans miren cap a dalt. El
moviment de les mans és ro-
tatori, empenyent l’aigua cap 
enfora i cap endins (les mans
se separen i s’ajunten). Per 
poder mantenir una bona po-
sició del cos, és recomanable
posar-se entre les cames un 
pull-buoy.

Per acabar, és important tenir 
en compte que no són exerci-
cis per avançar de pressa,
sinó per avançar bé. Així 
doncs, endurança, resiliència, 
resistència i molta paciència!

Nedadora: Marina Oliveras Huguet
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Gràcies a la podologia i a la 
tecnologia més avançada, 
ara és possible conèixer de 
manera precisa com corres 
per avaluar quins són els teus 
punts de millora i les teves 
limitacions. Amb l’estudi 
biomecànic esportiu o de 
la carrera s’analitza, a través 
d’un conjunt de proves, la 
força i el moviment del cos 
en 3D. 

Conèixer la teva petjada, és 
conèixer com et mous.

Entrevistem al podòleg d’In-
moovs Pol Selva, especialista 
en biomecànica esportiva.

A qui recomanaries realitzar 
un estudi biomecànic de la 
carrera?

L’estudi biomecànic de la car-
rera es recomana realitzar-lo 

SURT A 
CÓRRER
AMB 
SEGURETAT I 
SALUT

a tots aquells corredors i 
corredores, siguin debutants 
o professionals. La majoria 
de persones creuen que si 
no tens cap dolor, pots córrer 
sense tenir en compte cap al-
tre condicionant, però el que 
no contemplen és el desgast 
de les articulacions, les possi-
bles lesions o la capacitat de 
millorar la tècnica. 

Per què és important 
aquest estudi?

En el moment que sortim a 
córrer, s’activen dues fases 
principals en cada passa. La 
primera fase és la de con-
tacte i la segona és la fase 
d’oscil·lació. Ambdues fases 
estan dividides en diferents 
moments i és necessari 
conèixer com es comporta 
el nostre cos en cadascuna 
d’elles.

Entrevista a Pol Selva
Podòleg i especialista en 
podologia esportiva

Centre Inmoovs Manresa 

@inmoovs
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La tecnologia del centre 
Inmoovs ens permet aprofun-
dir en aquest gest i obtenir al 
detall un anàlisi de la tècni-
ca esportiva del corredor o 
corredora.

Què inclou l’estudi biomecà-
nic esportiu?

Al centre Inmoovs oferim 
aquest estudi de forma 
integral i a un cost competi-
tiu. A més, l’ús de la última 
tecnologia en 3D permet 
ser més precisos a l’hora de 
quantifi car el moviment i les 
forces que actuen al nostre 
cos i de detectar possibles 
afectacions, tant presents 
com futures. 

L’estudi s’inicia amb una 
entrevista personalitzada i 
una primera exploració en 
bipedestació i sedestació. 
A continuació, es realitza 
l’estudi de la petjada plantar 
en estàtic per determinar els 
punts de màxima pressió de 
cada peu. A posteriori, s’ana-
litza el cos en moviment a la
cinta de córrer sensoritzada 
o baropodemètica. En aquest 
moment, utilitzant la cinta 
RunTime XL i el software més 
punter, 3DMA-STT Systems, 
s’incorporen uns marcadors 
al corredor/a que analitzen el 
moviment de cada articulació.

Finalment, un cop realitzat 
l’estudi biomecànic, entre-
guem l’informe al pacient 
amb els resultats i el diagnòs-
tic. En cas de poder corregir, 

perfeccionar o millorar el 
rendiment, es valorarà quin 
és el millor tractament.

Quins problemes pot de-
tectar?

Com ja s’ha mencionat, 
l’estudi és imprescindible per 
poder avaluar si la nostra pet-

jada i les nostres articulacions 
estan treballant de forma 
correcte quan estem entre-
nant, o no. Per tant, aquest 
seguit de proves permeten 
detectar patologies, dolors 
o un moviment incorrecte 
de les nostres articulacions 
que poden estar lesionant el 
nostre cos o fent-nos perdre 
efi ciència durant la carrera.
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Les articulacions més afecta-
des per una petjada incor-
recta són els propis peus, els 
genolls, malucs o esquena.

Quina proposta de tracta-
ment és la més habitual?

En la majoria dels casos, 
es pot corregir una mala 
col·locació o una patologia 
a través de plantilles per-
sonalitzades. En el cas del 
centre Inmoovs, les plantilles 
es personalitzen, dissenyen 

Un centre pioner a Manresa

Inmoovs és el centre de podo-
logia i biomecànica més avançat 
en tecnologia i capacitat. Les 
instal·lacions situades al centre 
de Manresa tenen tres con-
sultes preparades pels trac-
taments podològics, una sala 
d’estudis biomecànics 4D i un 
taller per realitzar els acabats 
de les plantilles personalitzades 
impreses en 3D.

i fabriquen per impressió 3D 
a les instal·lacions d’Avinent 
Group. Gràcies al material i 
la tecnologia de les planti-
lles s’aconsegueix un acabat 
precís i únic. 

Les plantilles personalitzades 
també poden ser un bon 
element per augmentar el 
rendiment esportiu i prevenir 
futures lesions.

Finalment, també hi ha altres 
tractaments igual d’impor-
tants que poden corregir cer-
tes patologies com poden ser 
pautes d’exercicis específi cs 
o un bon control de càrrega 
i volum durant els entrena-
ments. 

Pol Selva

Contacta amb el Centre Inmoovs per resoldre tots els teus 
dubtes i demanar la teva hora!

Centre INMOOVS
Carrer Carrasco i Formiguera, 33 · 08242 Manresa

93 874 86 04 · manresa@inmoovs.com
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Alçada 1,99 m
Posició Aler
Data de naixement 15/10/1989
Lloc de Naixement Torun, Polònia
Al Bàsquet Manresa 3 mesos

Adam
Waczynski
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TUC DE MOLIÈRES
CIRCULAR AMB ESQUÍS

Text i fotografia:
Oriol Estefanell Prades
Guia de mitja Muntanya

Fitxa tècnica

Punt de sortida i arribada: 
boca sud del túnel de Vielha 
i boca nord del túnel de Viel-
ha (calen dos cotxes).

Distància recorreguda: 
19,28 km. 

Durada: 5.50 hores.

Desnivell: 1455m+ i 1683m-

Difi cultat: mitja, ruta 
llarga i exigent físicament 
però sense passos tècnics. 
L’ascens a la collada Molières 
pot presentar una petita 
grimpada enn condicions 
mixtes, depenent de l’època.

Altura màxima i mínima: 
3.010 (Tuc de Molières) i 
1.363 (boca Nord del túnel 
de Vielha).

Material:  esquís, botes 
d’esquí, grampons piolet i 
casc.

Cartografi a utilitzada: 
Alpina Valh d’Aran.

I
nclòs dins la llista dels 100 
cims de la FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya) i sent un dels 

onze tres mils del Pirineu 
català (el més a l’oest), el Pic 
de Mulleres o Tuc de Molières 
(3.010m), és una muntanya 
que sobresurt a les capçale-
res de les valls de Molières 
(Val d’Aran) i l’Escaleta (Alt 
Éssera), a cavall entre el Piri-
neu català i l’aragonès. Sens 
dubte, un mirador privilegiat 
de la cara nord est del massís 
de l’Aneto, amb tres grans 
glaceres als seus peus: la de 
Tempestats, la de Barrancs i la 
de l’Aneto.

Si ens endinsem a la Vall de 
Molières (ubicada a la boca 
sud del túnel de Vielha), des-
taca l’espectacular contrast 
entre els boscos de ribera 
amb grans extensions d’avets 
i faigs a la part baixa amb les 
parets escarpades (Serra de 
Gerbosa al sud i Cresta del 
Feixan al nord) i els estanys 
(Estanhots de Molières) 
d’origen glacial en les parts 
mitges i altes. Un entorn de 
gran interès geològic i biolò-
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gic que forma part de l’espai 
protegit de la Capçalera de la 
Noguera Ribagorçana.

Per la seva banda, la Vall 
d’Arriu Nere (ubicada a la 
boca nord del túnel de Viel-
ha), destaca per la seva llarga 
extensió en un entorn solitari 
i feréstec on despunten dos 
gegants com el Tuc dera Ger-
bosa (2.846m) i el Malh des 

Pois o Forcanada (2.882m). 
Des del Coth d’Alfred se-
gueix el curs de la Ribera del 
riu Nere fi ns a la base, on el 
bosc de Saplans canvia la 
tonalitat de la vall. Una altre 
clàssica vall de caràcter alpí i 
d’origen glacial on predomi-
nen les parets escarpades de 
gneis (variant del granit) els 
estanys com el Lac deth Horo 
i els matollars, com el Neret, 

capaços de sobreviure en 
climes extrems.

U
na clàssica del Pirineu 
que aporta una de les 
millors baixades (calen 
dos cotxes).Deixem un 

cotxe a la boca nord i l’altre 
cotxe (el de la sortida) al 
refugi de Conangles a la boca 
sud del túnel de Vielha i ens 
endinsem a la vall.
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Sortint del refugi de Conangles 
amb esquís posats

Des d’un inici ja amb vistes al Tuc de 
Molieres al fons a l’esquerra. Seguim 
el riu i travessem el bosc fi ns a trobar 
les primeres pendents. Podem pujar 
per la dreta, directes al refugi de Mo-
lieres, o per l’esquerra, fent un curt 
fl anqueig per sota les roques que 
ens portarà també sota el refugi.

Arribats a la meitat de la pujada 
(700m + aproximadament), toca re-
muntar per darrere del refugi, amunt 
i amb tendència a la dreta primer i 
a l’esquerra després per creuar una 
llarga llengua de neu per sota la ca-
rena rocosa (passat el Pic dera Ger-
bosa) i arribar al coll. Els metres fi nals 
al coll són una grimpada en terreny 
mixte d’uns 15 metres. Sortim al ves-
sant nord per tornar a calçar-nos els 
esquís i pujar ja directes al cim.

L
a baixada és totalment diferent 
i discórre per una vall salvatge 
i molt espectacular. Els primers 
metres els fem resseguint el coll 

per on hem pujat però per l’altra 
vessant, fi ns a superar tota la cresta i 
un cim molt estètic, el cap de Toro i 
ens enfi lem al coll de continuació, el 
Coth d’Alfred. 

Resseguint tota la vall, amb les parets de la Tallada a 
l’esquerra i les pales fi ns el refugi de Molieres al davant.

Sobrepassant la grimpada del coll per encarar el cim en 
l’orientació oposada.

1.- 2.-

5.-

8.-

Coronant el darrer tresmil català de la llista. Tuc 
de Molières (3010m).

8.-
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Darrers metres fins el cim amb els esquís posats.
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Vistes de la Tallada, un festival de corredors i 
línies alpines.

A l’obaga el punt de sortida, amb la vall de 
Conangles al darrera.

Vistes de la Tallada arribant al coll de Molieres.

3.- 4.-

6.- 7.-

9.- 10.-

Festa grossa a cal Molières La panoràmica en 360º 
és un espectacle!

Russell, Margalida, cresta de Salenques, 
Tempestades, Aneto, cresta del Medio, Maladeta.
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Cal estar atents de no baixar directament 
avall des del cim, ja que és la baixada a Ai-
gualluts. Un cop entrem a la vall, la baixada 
és clara i molt evident, només cal escollir 
l’orientació que més convingui i seguir la 
Ribereta deth Nere. 

Més avall la mateixa orientació presenta 
neu dura i crosta, de manera que tracem 
una diagonal a l’esquerra i les condicions 
canvien completament. Trobem neu prima-
vera molt cremosa que s’esquia de meravella 
fins a la part més plana, després de deixar 
a l’esquerra el Tuc de Forcanada. Les parets 
rocoses a banda i banda són espectaculars, 
amb multitud de canals que surten de les 
parts altes i que suposen futurs projectes. 
Una vall remota i molt autèntica (fruit del 
seu origen glacial) plena de possibilitats. 
Després de superar un tros pla afrontem els 
últims metres de baixada, per la dreta fins 
a creuar una zona de vegetació i arribar a 
la pista. Si hi ha neu es pot arribar amb els 
esquís posats fins a la carretera, just al revolt 
on hi ha el pont de la boca nord del túnel de 
Vielha.

Una de les grans clàssiques del Pirineu amb 
vistes precioses de tota la cresta de Selen-
ques i Tempestats, al costat de la glacera de 
l’Aneto i tots els seus veïns, la Espalda, la 
cresta del Medio, Abadías i la Maladeta.

Pic de Forcanada (2883m), una de les joies de la 
Valh d’Aran.

Neu pols i baixada en el tram central

Gaudint els darrers girs fins arribar a la pista

11.-

12.-

13.-
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El teu supermercat ecològic

www.veritas.es

Ens pots trobar a:
Carrer del Cardenal Lluch, 7, 9

Manresa

Obert de dilluns a dissabte: 9-21h.
*Consultar condicions a la botiga.

�limentació 

�er a tots
ec�l�gica
i per a cada dia

*PER A CLIENTS
PARKING

a domicili
servei

*
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Trobaràs més informació a la web de l’Ajuntament.




