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LA REVISTA

ARAESPORT és una revista de distribu-
ció gratuïta que neix amb el propòsit 
de fomentar la pràctica de l’esport tot 
promocionant el territori, les empreses i 
professionals del sector.

D I F U S I Ó

Té una vessant impresa i una altra digital.
S’imprimeixen 10.000 exemplars men-
suals que es distribueixen en botigues 
especialitzades (ciclisme, running, 
natació...), centres de salut esportiva 
(fi sioterapeutes, osteòpates, podòlegs, 
dietistes, etc..), poliesportius municipals 
i entitats esportives privades (clubs, gim-
nasos, piscines, etc.) del Bages (amb una 
població de 180.000 habitants)
També és present a les xarxes socials i al 
web www.araesport.cat 

C O N T I N G U T

El seu contingut consisteix en articles 
d’esportistes (atletes, nedadors, ultra 
fondistes, ciclistes, jugadors de bàsquet, 
hoquei, handbol, voleibol, futbol, tennis, 
pàdel, etc.) de metges, psicòlegs, fi siote-
rapeutes, entrenadors personals i d’altres 
persones vinculades amb el món de 
l’esport. En una agenda d’esdeveniments 
esportius (curses, caminades, competi-
cions, etc.) així com sorteigs, recomana-
cions i rutes.

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 
T. 662 07 94 00 · hola@araesport.cat

p. 14

p. 24

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

NOVA
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S’han acabat les vacances per a 
la majoria, i després d’un número 
de juliol/agost que ens ha permès 
descansar a nosaltres també, tor-
nem a la periodicitat mensual. Ho 
fem amb l’Ander Mirambell, pioner i 
lluitador incansable, olímpic en tres 
ocasions, s’està entrenant per arribar 
en condicions a l’inici de la tempo-
rada i amb la vista posada a Pequín 
2022, aquesta vegada acompanyat 
dels que, espera, siguin els seus 
successors.
Inaugurem una nova secció, pensada 
per a donar idees a les famílies, amb 
nens entre 3 i 12 anys, que tenen 
ganes de gaudir de la natura tot fent 
esport. La Neus Parcerisas, mare 
de dues nenes a les que intenta 
transmetre els valors de l’esport i el 
medi natural, ens proposarà rutes 
pel Bages, Solsonès i Berguedà amb 
l’objectiu de passar un matí, o un dia 
entretingut descobrint nous llocs de 
la comarca i comarca veïnes.
A la secció Caminant entre Gegants, 
el Jordi Camprubí ens explica la 
història de l’ultra maratonià Dean 
Karnazes, un relat que posa la pell 
de gallina!
A l’espai de salut, la Carme Come-
llas ens recorda en què consisteix la 
“prova d’esforç” i la importància de 
passar-la periòdicament. Per cert, 
aquest mes, portant la revista tindreu 
un 10% de descompte al CIMETIR. 
Aprofiuteu-ho!

Gràcies per llegir-nos i gràcies a tots 
els que feu possible aquesta revista, 
gràcies per la vostra col·laboració i 
confiança!

Berta Giralt.

S E T 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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ANDER MIRAMBELL VIÑAS
(Barcelona, 17 de febrer de 1983)

L’Ander volia jugar a l’Espanyol 
i ser olímpic. Amb l’Espanyol va 
jugar amb el juvenil a Peralada 
mentre estava de pretemporada, 
i quant a ser olímpic, ja ha partici-
pat en tres olimpíades: Vancuver  
2010, Sochi 2014 i Pyeongchang 
2018. 
Ara, als 36 anys prepara els seus 
quarts jocs, a Beijing 2022.

La seva vida ha girat sempre 
entorn a l’esport “cada esport té 
el seu encant i la seva màgia. La 
questió és entendre’n la filoso-
fia...tots aporten coses ineters-
sants”, diu. Abans de l’Skeleton 
havia jugat a futbol sala, a vòlei 
platja, a futbol i també havia sigut 
atleta. Va competir en proves de 
decatló i heptatló en campionats 
d’Espanya i en alguna comp-
tetició internacional, i el 2005, 
va guanyar el Campionat de 
Catalunya sub23 d’heptatló i va 
ser 2n en categoria absoluta. Però 
no es veia olímpic en aquelles 
disciplines.

Un dia de l’any 2005 se li va ficar 
al cap llençar-se en trineu per un 
tobogan de gel a 140Km/h, és 
a dir, que seria pilot d’Skeleton. 
I així ho va fer, en un país on 
no existeix ni un sol circuit on 
practicar-lo ni ningú que hagi 
sigut practicant d’aquest esport. 
En el seu  llibre “Rompiendo el 
hielo”, explica les peripècies que 
va viure fins a arribar als primers 
jocs olímpics (lectura molt reco-
manable!).

Aquest esport consisteix en tirar-
se cap per avall sobre l’esquelet 
d’un trineu, per un tub de gel 
d’uns 1.300 metres de llarg, una 
caiguda d’uns 98 metres d’alçada 
i uns 15 revolts, amb el cap a 
pocs centímetres del gel, mentre 
es dirigeix l’artefacte amb un gir 
de coll i el moviment dels peus. 
Abans de col·locar-se (llançar-se-
se) sobre el trineu, s’han de córrer 
uns 10 metres a tota velocitat.
En el Krazel, gir de 360º que es 
fa servir en els circuits per reduïr 
la velocitat abans dels metres 

· 2018 JJOO Pyeongchang
 
· 2016 Campió Copa Amèrica
(nº1 a Calgary, Park City i Lake 
Placid)

· 2014 JJOO Sochi

· 2010 JJOO Vancuver 

· 2008/09 Copa del Món, 23a posi-
ció. Copa Opening Season de Igls, 
Innsbruck, 4a posició. Campionat 
d’Europa de Saint Moritz i Campio-
nat del món a lake placid.

· 2007/08 Subcampió del Món 
d’Skeleton d’estiu. Copa d’Europa 
en  posició n.14. Gran premi de la 
ciutat d’Innsbruck, en 3a posició. 
Campionat del Món d’Attenberg. 
Copa Amèrica a Lake Placid, 11a 
posició

finals, s’arriba a patir fins a 5G (La 
força G és una mesura intuitiva de 
l’acceleració, una acceleració de 
1G es considera igual a la grave-
tat estandard (9,80665 metres per 
segon al quadrat). En fer aquest 
últim revolt el cap queda contra el 
gel com si li hagués caigut un pes 
de 50Kg al damunt.

Efectivament, Ander Mirambel 
ha obert camí en una especialitat 
inèdita a l’Estat espanyol, i s’ha 
proposat deixar successors.

La seva última temporada no ha 
sigut la millor pel que fa a resul-
tats i lesions, un any que, a més, 
ha sigut emocionalment molt dur. 
Malgrat tot, l’Ander ha aconseguit 
gestionar-ho i ha crescut com 
a persona i com a esportista. 
El treball fet de segur que es 
reflectirà en la nova temporada 
2019/20 i encara més amb el can-
vi de normativa, ja que els pilots 
competiran amb més igualtat de 
condicions.

L’entrevistem en un estudi del 
centre de Manresa, l’últim dia de 
juliol...

Ara Esport (A.E.)
Ander Mirambell (A.M.)

A.E. Parla’m de l’Operació 
Skeleton…

A.M. Quan vaig participar en els 
primers jocs olímpics no hi havia 
cap estructura. Si em passés 
alguna cosa el dia de demà o no 
pogués continuar competint per 
qualsevol motiu, o perdia la moti-
vació i ho deixava, em sabria molt 
de greu que no continués ningú la 
meva trajectòria. Perquè han sigut 
moltes nits d’hospital, molts esfor-
ços, diners invertits…Quan vaig 
acabar l’últim cicle olímpic, vaig 
mirar enrera i no hi havia res. Ales-
hores vaig parlar amb la federació 
per demanar-los que creessin 
una estructura. Perquè jo no sé si 
arribaré al següent cicle olímpic, 
si seré competitiu, si el meu cos 

E N T R E V I S T A

· 2006/07 Campionat d’Europa 
absolut a Alemanya. Participació 
al circuit de la Copa d’Europa.

. 2005/06 Títol de pilot per la 
Federació Internacional de Bobs-
leight- skeleton. Copa d’Europa a 
Innsbruck, Königsee, Sant Moritz, 
Torí, Alpe d’Huez.

. 2005 Campionat de Cataluna de 
Vòlei Platja.

. 2000 equip Juvenil B al  RCD 
Espanyol. Inicia trajectòria en 
atletisme, en 400, 200 i 100 m. 
lliures, l’heptatlon, llençament 
de pes, salt de pèrtiga i decathlon.

. 1999 Equip Juvenil B, Club Futbol 
Horta,de Barcelona

. 1998/99 Futbol, Equip Cadet A 
del Centre d’Esports Manresa, 
categoria preferent

ALGUNES DADES: 
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aguantarà, perquè una de les 
condicions que em poso és ser 
competitiu, no vull arrossegar-me. 
Davant d’aquest panorama, la Fe-
deració em va demanar de crear  
el projecte Càsting Operación 
Skeleton, on es van presentar 
110 candidatures, de les quals en 
vem seleccionar els  11 millors cu-
rrículums. Amb aquests candidats 
vam anar al Centre d’Alt Rendi-
ment (CAR) de Sant Cugat i vam 
fer dues tirades, una a Innsbruck i 
l’altra a St. Moritz. De tots plegats 
ens vam quedar amb la Clàudia 
Camacho, de Molins; la Paula 
Raúl, de Manresa i l’Adrian Ro-
dríguez, de Castro Urdiales. Són 
valents i amb potencial per poder 
anar als Jocs Olímpics. Després 
veurem si s’adapten al gel, si s’hi 
troben còmodes, si passen por, si 
s’adapten al trineu, si entenen el 
què és baixar a 140Km/h. Ara al 
Bernat Buscà i a mi ens han de-
manat que presentem un projecte 
per continuar renovant aquesta 
gent, per si no funcionen. És com 
l’”obra mestra” del cicle de vida 
d’un esportista. Sempre he dit 
que un esportista neix, creix, es fa 
gran i mor esportivament i quan 
mors, què fas? Deixes una herèn-
cia. Morir esportivament sense 
deixar una herència em sabria 
molt de greu. I aquesta és una 
mica una de les il·lusions que tinc; 
no sé si serem 2, 3 o 4 persones 
als pròxims jocs olímpics o només 
en serem una o cap, però sí que 
vull posar tota l’energia que tinc a 
deixar el camí marcat i fet perquè 
la gent en pugui gaudir. Si em 
preguntes què et fa més il·lusió, 
una medalla d’or o deixar una 
herència, jo crec que fer història 
en l’esport no és només guanyar 
tú sinò deixar un pòsit per als que 
han de venir.

A.E. Les medalles no són el més 
important?

A.M. L’Skeleton no és un esport 
que et permeti viure dels resul-
tats, no té l’impacte que té en 
altres països. Jo pensava que 
guanyant la Copa Amèrica i anant 
a tres jocs olímpics sortirien més 
patrocinadors i no ha sigut així. 
Les medalles són la bomba al 
moment i tens l’impacte mediàtic 

però quan passen els anys només 
els periodistes esportius saben 
qui ha guanyat medalles i en 
quins anys. En canvi si preguntes 
què és l’Skeletonn i et poden 
respondre que és aquell esport 
que baixen en trineu pel gel i 
que ara hi ha 3 pilots més, un de 
Manresa, l’altre de Molins, etc. és 
una altra forma de marcar el camí, 
de concloure el projecte.

A.E. Tot és possible. En el teu 
llibre expliques situacions gaira-
bé surrealistes, com quan et vas 
trobar tancat el circuit alemany 
de Winterberg. Vas aconseguir 
que et deixesin entrenar a canvi 
de donar classes a l’armada 
britànica.

A.M.Sí és aquell punt de “locura 
y cordura” del qual parlo en el lli-
bre. Has de saber anar al límit, el 
“no” existeix però has de buscar-
te l’excusa o la fórmula perfecta 
per aconseguir el “si”.
Quan estava començant em vaig 
trobar amb aquesta situació, 
necessitava entrenar-me i els vaig 
oferir els meus coneixaments a 
canvi que em deixessin utilitzar 
les insta·lacions. Va acabar essent 
una gran experiència.

A.E. Objectiu temporada 
2019/2020?

A.M. Hi ha el mundial a Altenber 
2020, els jocs olímpics són el 
2022; és a dir, que anem bé de 
temps. Aquest any hem de veure 
com enfoquem la temporada. 
Estic acabant de recuperar-me de 
la lesió al maluc i no sé si estaré 
al 100% o no, però faré algunes 
carreres menys de copa del món 
per poder fer d’entrenador i 
director esportiu amb als 3 nous 
pilots.
La qüestió serà fer bones curses 
tenint en compte les poques que 
fem. Gaudir i gestionar l’esforç 
per a les pròximes 3 temporades. 

A.E. Des de la temporada 
passada tens la Marina Riva i 
l’Scott McBride d’entrenadors 
de gel.

A.M.  Si, i el Bernat Buscà de pre-
parador físic. L’Scott i la Marina 

d’entrenadors de gel, a part del 
Toni Mirambell que també té el 
títol d’entrenador de la ISBF. Hi 
ha una cosa que em va impactar: 
la Marina acabava de ser mare 
i em va venir i em va dir, Ander 
jo acabo de ser mare, segur que 
vols que et vingui d’entrenadora? 
Jo crec que una dona encara que 
estigui embarassada o acabi de 
ser mare, sí pot complir la feina; 
perquè no? És a dir, venia amb 
el nadó a la pista i quan li havia 
de donar la llet li donava. Això 
s’ha de normalitzar! Són una 
parella molt maca, i professionals, 
m’entenen i jo els entenc a ells. 
Són molt bons com entrenadors. 
Si els objectius es compleixen i 
ets professional m’és igual que 
vinguis a l’entrenament amb un o 
dos bebès o amb tota la família. 
La qúestió és: aquest és el pres-
supost, aquests són els objectius, 
com ens organitzem, et sembla 
bé? Perfecte. Seguim endavant. 
Va anar així.
He tingut entrenadors molt durs, 
altres de la vella escola, gent més 
oberta, més fl exible. És part de 
l’aprenentatge també.

A.E. A l’inici et va acompanyar 
en Ueli Geissbühier.

A.M. De fet ara he parlat amb ell i 
m’acompanyarà aquesta tempo-
rada en alguna cursa, sí, perquè 
no tenim pressupost per agafar 
un entrenador tota la temporada 
i ell encantat d’acompanyar-me, 
està quasi jubilat i bé, la relació 
és diferent; abans ell em marcava 
molt el ritme i ara li marco jo i 
xoquem una mica perquè no hi 
està acostumat.

A.E. Què fa un entrenador de 
gel?

A.M.  Ha de conèixer els circuits, 
ha de saber llegir les condicions 
del gel, ha de saber recomanar-
te què faria ell i sobretot quan 
ets al revolt a -27 ha de veure les 
trajectòries i què fan els millors.  
Si tu, en aquell parcial has perdut 
temps, ell t’ha de passar per rà-
dio: “escolta que els anglesos fan 
això” o bé “els de Letònia entren 
per aquí, prova-ho”. Hi ha d’haver 
molta interacció, molta comunica-
ció i feeling.
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A.E. Com estàs entrenant la 
pretemporada?

A.M.  La pretemporada, a l’agost, 
es dura, pero content perquè és 
quan més temps estic a Manresa. 
Vaig cada dia al CAR o al Vela, 
ara estem fent el treball mental, 
visual i també físic...Vaig molt en 
bici, aquí a l’entorn de Manresa 
i ha moltes rutes, el Marc, del 
Grup365 em dóna un cop de mà 
amb la btt, perquè jo en sóc una 
mica novell. Poder agafar la bici 
i desconectar gaudint de la veloci-
tat d’una altre manera és un plaer. 
Però treballem altres detalls com 
la petjada amb el Marc d’Orto7, 
Carbon Propulsion perquè la 
petja és clau a l’hora d’aplicar la 
força cap a un sentit.
M’agradaria dir que el projecte 
olímpic té base a Manresa. El 
fet de comprar el pa al forn d’en 
Josep o anar al mercat i comprar 
peix fresc em permet preparar 
amb qualitat la base de la tempo-
rada d’hivern. Petits detalls com 
aquests, marquen la diferència.

A.E Temporada amb canvi de 
normativa

A.M.  Sí, els trineus pesaran més 
i això vol dir que augmentarem 
més la velocitat. Hi ha revolts que 
estan construïts per anar a una 
velocitat i si l’augmentem el perill 
augmenta. S’hauran de canviar 
circuits. El sostre ara ja no és de 
fusta, és de plàstic, ja que amb el 
de fusta quan passaven els bobs-
leigh, topaven i es podien quedar 
enganxats. Els sostres de plàstic 
fan rebotar els bobs i els escup 
cap a dintre de la pista. Pot néixer 
un nou esport.

A.E. En el mateix circuit passen 
les altres modalitats?

A.M.  Sí, les Luge, que van 
estirats de panxa enlaire i amb 
els amb els peus per davant; 
l’Skeleton; el Bobsleigh de dos 
o de quatre, i ha d’entrar la nova 
modalitat olímpica: el Monobob 
que és només per a noies i es va 
en trineu de bobsleigh però per a 
una sola persona.

A.E. Per què vas recórrer a la 
hipnosi?

A.M.  Va ser un projecte amb 

el Luís Pardo, que és mentalista. 
El vaig conèixer en el món de la 
màgia, al programa de TVE Pura 
Magia. Però és una persona que 
ha treballat en diferents projectes 
d’hipnosis. Conec molts casos en 
què la hipnosi ha ajudat, com per 
exemple a gent molt propera, 
que van deixar de fumar amb 
hipnosi o persones amb al·lèrgia 
a l’anestèsia, que amb hipnòsi 
els poden adormir per treballar 
les dents. També hi ha diferents 
esportistes, com ara en Tiger 
Woods, que al llarg de la història 
han treballat amb la hipnosi.
 
Va ser una de les eines que vaig 
voler provar. Cada any intento 
incorporar algun treball mental i a 
través de la hipnosis hem treballat 
el tema del dolor i també l’instint. 
L’objectiu de l’hipnosi és “entrar 
dins teu” i treballar l’instint. Si 
t’enfrontes a un lleó, hi ha gent 
que es quedarà parada, hi ha gent 
que sortirà corrents, i això tu no 
ho pots entrenar, perquè són deci-
sions de mil·lisegons. Quan sóc en 
el proces d’hipnosi, s’intenta re-
crear un circuit i prendre decisions 
al moment. Les sessions que he 
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fet m’han semblat molt interes-
sants i és una eina que a mi m’ha 
ajudat, no et canvia la vida però 
entres en un món on ets capaç 
de trobar-te a tu mateix i tens 
l’oportunitat de treballar altres 
aspectes mentals que potser al 
dia dia no tens aquesta capaçitat. 
Es pot accedir a la part teva més 
profunda, l’inconcient.

A.E. Entrenes els ulls?

A.M. Vaig anar amb un espe-
cialista a Àustria, ja fa anys, que 
es dedicava a entrenar porters  
d’hoquei sobre gel i altres pro-
fessionals. En les sessions et feia 
exercicis per entrenar els ulls. Què 
vol dir entrenar els ulls? Els ulls 
són un múscul; potser en un mi-
nut ets capaç de llegir 30 paraules 
i després d’entrenar-los en podràs 
llegir 50. Si entrenes l’ull, quan 
baixes, pots veure més estimuls i 
tens més informació per decidir. I 
aquest era una mica l’objectiu. El 
que no podem canviar és el nervi 
òptic, és a dir, la capacitat de 
transmissió de la informació del 
ull al cervell. Però en canvi sí que 
pots entrenar que l’ull obtingui 
molta més informació per tenir 
més possibilitats de decidir.

A.E. Quan estas baixant, 
però,veus alguna cosa?

A.M. Ho veus tot. És com si 
veiessis un Power Point, a la vida 
real és com una película. Si ara 
parlo amb tu, et miro els ulls, et 
vas movent, veig com es mou la 
samarreta…Quan vas en trineu 
no tens aquesta conciència de 
pel·lícula sinó que és com si fossin 
fotos, passades a la màxima 
velocitat, però tot i així hi veus 
i ets concient i vas decidint. És 
veritat que en alguns revolts, que 
pateixes més de 5G i el teu casc 
està en contacte amb el gel no 
veus res i t’has de guiar pel que 
sents.

A.E. Podries descriure què 
sents quan baixes, a què seria 
comparable?

A.M. No es pot descriure. Tinc 
el títol de submarinista, he saltat 
amb paracaigudes, he anat a una 
velocitat entre 250-270km/h en 
un cotxe, però no hi ha res que 
pugui explicar aquesta sensació, 

l’adrenalina, i que tot depèn de 
tu. És brutal.

A.E. Com et trobes de la lesió 
al maluc?

A.M. En aquests moments és 
la lesió que arrossego com a 
conseqüència de tots aquests 
anys corrent i arrossegant el 
trineu, que pesa 30Kg, sempre 
pel mateix cantó. És normal 
que quan poses el cos al límit, 
sorgeixin lesions d’aquest tipus. 
El problema és quan tens mala 
sort i caus amb bici i et trenques 
la clavícula o corrent et trenques 
els creuats, aquestes lesions sí 
que són les més dures, però jo 
crec que la gran lesió o els grans 
reptes són els mentals, els físics 
són temps, paciència, passar per 
quiròfan o el que calgui, però 
les dinàmiques mentals, l’última 
de les quals, la mort de la meva 
mare fa un any amb tot el procés 
del càncer i acompanyar la qui-
mioteràpia. Tot aquest desgast 
mental és molt més dur que una 
lesió. Estem sortint del túnel i 
amb ganes de pujar al trineu.

A.E. Quins projectes “extra-
Skeleton” t’ocupen actualment?

A.M. Treballo per la Lliga de 
Futbol Professional, hi porto 
diferents projectes entre els quals 
hi ha LaLigaSports, que és un pro-
jecte en el qual ajudem a l’esport 
espanyol amb l’1% dels drets de 

televisió, que són bastants milions 
d’euros i que van a totes les fede-
racions espanyoles. Els ajudem, a 
part d’econòmicament en altres 
aspectes, i jo faig molt d’enllaç 
amb els esportistes. Busquem que 
el futbol sigui una mica el germà 
gran de l’esport espanyol i conti-
nuï ajudant. Aquesta és la meva 
feina, a part, també dins del món 
del futbol estic com a embaixador 
del RCD Espanyol, que ja són 
molts anys, quasi 33 anys de soci 
i faig una mica d’embaixador en 
diferents actes i coses que neces-
sitin. Faig xerrades i conferències 
per a empreses multinacionals. En 
l’àmbit dels mitjans de comunica-
ció, ara vinc de col·laborar amb 
un petit programa que sortirà 
el setembre sobre videojocs. 
També participo en un programa 
del Toni Marín els dilluns a Onda 
Zero. Vaig fent projectes pun-
tuals, ara estem amb un amb la 
Federació Internacional. Amb la 
Federació Espanyola estic com 
a director esportiu amb el tema 
de l’Skeleton...i altres projectes 
personals, com ara portar les xar-
xes socials. La nova pàgina web 
s’estrenarà ben aviat. També hem 
gravat un programa sobre esports 
amb molt pocs participants que 
en breu sortirà a la TV. Encara no 
puc desvelar gaire cosa, és un 
programa que faig de presenta-
dor i és una immersió divertida en 
esports que la gent ni s’imagina 
que existeixen.

Fotografi a de @ibsfsliding 
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A.E. El teu germà t’ha fet costat 
durant l’aventura…

A.M. El meu germà és una de 
les sorts que he tingut durant 
aquesta experiència, perquè 
quan vaig començar el 2005, qui 
ens havia de dir que algun dia 
podríem anar al jocs olímpics tots 
dos junts! Ho vam aconseguir 
el 2014. Es va treure la llicència 
d’entranador d’Skeleton. Em meu 
germà és doctor en miocrobiolo-
gia i treballa per a una empresa 
estrangera, però quan fa vacances 
és per ajudar-me com a entrena-
dor. Així doncs, és un luxe tenir-lo 
al costat, perquè, a part de i com-
partir els jocs olímpics amb ell, 
a la copa Amèrica del 2016 vam 
guanyar països molt grans. Poder 
estar junts i celebrar-ho plegats va 
ser una de les experiències més 
maques.

A.E. La importància de la famí-
lia..

A.M. L’educació esportiva 
no és només la que et dona 
l’entrenador, l’escola o el centre 
on t’estàs sinó que moltes vega-
des és el que t’ensenyen a casa 
perquè ho puguis aplicar a fora. 

A.E. El teu avi també era espor-
tista.

A.M. Sí, havia jugat l’Olimpíada 
del Treballador amb l’equip de 
bàsquet, amb l’equip del RCD 

Espanyol de rugbi...A casa sem-
pre ha agradat l’esport. Sí que és 
veritat que els meus pares no han 
sigut esportistes actius però els 
ha agradat esquiar, la muntanya 
i fer activitat de forma habitual, 
tot i que no tant exigent com la 
meva.

A.E. L’esport sempre ha format 
part dela teva vida, abans de 
l’Skeleton què vas fer?

A.M. A l’escola vaig jugar a futbol 
sala, deprés vaig jugar amb el CE 
Manresa quan era cadet. Quan 
vaig anar a viure a Barcelona 
em vaig passar a l’atletisme i 
quan vaig tornar a Manresa, vaig 
tornar amb l’atletisme i el Centre 
d’esports Manresa. 

A.E. Digue’m uns quants es-
ports que hagis practicat

A.M. Esports que he fet amb 
cotinuitat són: futbol sala, futbol, 
atletisme (varies disciplines), vòlei 
platja, submarinisme i puntual-
ment paddle surf, surf, golf, pàdel 
i BTT.
M’agrada molt viure l’esport. No 
hi ha un esport millor o pitjor que 
un altre, sinó que cada esport té 
el seu encant i la seva màgia. Pots 
aprendre molt a nivell mental del 
golf o del surf. En esports d’equip 
que has d’interactuar, com el 
futbol o el bàsquest les relacions 
interpersonals són clau per obte-
nir el rendiment òptim de l’equip. 

Molts triatletes treballen i porten 
una família i a sobre troben hores 
per poder entrenar; aquesta 
passió és el motor que els mou.
Per què jo no puc copiar aquesta 
passió? Quan em pregunten quin 
és el meu ídol esportiu, responc 
que no en tinc cap. M’agraden les 
històries d’aquells esportistes que 
es busquen la vida per practicar 
el seu esport i aconsegueixen els 
seus reptes, sigui acabar la mara-
tó per sota les 3 hores o acabar 
una ironmann o sobreviure, com 
per exemple, un club de vòlei pla-
tja a Manresa que competeix amb 
altres Clubs de Catalunya que 
estan al costat del mar…O l’equip 
de beisbol, o el de rugbi mateix, 
que aquest any han fet una bona 
temporada.

A.E. Quin esport o esports 
creus que haurien de ser olím-
pics?

A.M. Es difícil respondre, aquesta 
pregunta. Cada esport té un mo-
tiu per ser olímpic. S’ha d’analitzar 
esport per esport i trobar el que 
és bo i el que no ho és tant per 
saber-ho. Jo ampliaria la llista i un 
cop entrés un esport no hauria 
de deixar de ser olímpic, com 
el beisbol, que va entrar i en va 
sortir, per exemple.

A.E. Una pel·lícula?
A.M. Depèn del que tingui ganes 
de veure.. “El guerrero pacifi co” 
es una película que recomano 
a qualsevol que vulgui conèixer 
l’arrel de l’esport, la gestió de 
l’ego.

A.E. Un llibre?
A.M. N’hi ha molts...ara estic 
llegint Cómo hacer que te pasen 
cosas buenas

A.E. Una cançó/grup?
A.M. Oasis, Champagne Super-
nova, The Masterplan o Won-
derwall.

A.E. Un costum o una mania?
A.M. No tinc cap mania, tinc 
rutines per no oblidar-me de les 
coses. Tinc el costum d’enviar 
postals per correu tradicional, 
cada temporada n’envio unes 50.

Gràcies Ander i molta sort!
Manresa, 31 de juliol

 

 

 

Fotografi a de @ibsfsliding
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Entrenar una Art Marcial té un 
impacte altament positiu en el 
nostre desenvolupament emo-
cional i físic, alhora que reforça 
la nostra seguretat personal. 
Per això, practicar MUGENDO 
té molts avantatges. Els més 
importants són:

S’exerciten tots els músculs 
del cos, augmentant la nostra 
velocitat i força, i millorant 
els refl exos.
Després de realitzar les prime-
res classes de Mugendo, es 
nota una millora en la coordina-
ció i l’agilitat. Aquesta millora 
és gràcies a la combinació 
d’exercicis, que es realitzen mi-
tjançant moviments de braços 
i cames.

Es treballen exercicis de 
defensa, combinats amb 
l’entrenament físic. Aquest fet 
fa que s’incrementin els refl exos 
i es reforcin, permetent auto-
matitzar les respostes defensi-
ves davant d’un atac.

Es guanya fl exibilitat i potèn-
cia corporal.
Tenir una bona fl exibilitat és 
una de les habilitats més im-
portants per a assolir un ampli 
moviment corporal. A l’inici i al 
fi nal de les classes de Mugen-
do, es realitzen entre 5 i 10 
minuts d’estiraments.

ESCOLA D’ARTS MARCIALS
MUGENDO

Víctor Font
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S’adquireix més energia i 
vitalitat.
Cada vegada que s’entrena, el 
nivell d’energia corporal aug-
menta i es crea més energia. 
D’aquesta manera, les endor-
fi nes del cos augmenten i ens 
donen més vitalitat.

Millora la confi ança i 
l’autoestima.
Practicar Mugendo ajuda a 
guanyar confi ança de dues 
maneres; primer mitjançant 
l’aprenentatge de tècniques 
de defensa personal, ja que 
aquestes milloren les habilitats 
per a resoldre confl ictes de 
manera segura. I segon, com 
a resultat de l’entrenament 
s’està en millor forma física, la 
qual cosa augmenta el nivell de 
confi ança personal.
Mantenir una autoestima alta 
i creure en un mateix són el 
resultat de veure cada dia la 
nostra millora.

Millor acte-Control.
Quan parlem d’acte-control, 
ens referim a dos aspectes; ac-
te-control mental i físic. Gràcies 
a la pràctica de les tècniques 
marcials, els exercicis aeròbics i 
els estiraments, podem arribar 
a tenir un control total del nos-
tre cos. L’acte-control mental 
treballa de forma similar als 
músculs. Mugendo requereix 
molta atenció mental, la qual 
ens ajudarà a millorar l’acte-
control.

Pèrdua d’estrès, increment 
de la concentració i focalit-
zació.
La reducció de l’estrès propor-
ciona calma interior i millora 
la relació del cos i la ment. Les 

A R T S  M A R C I A L S

T. 676 33 63 97 c/ Barcelona, 27 Manresa
MATRÍCULA OBERTA (PLACES LIMITADES)

classes de Mugendo equilibren 
aquesta relació i,  com a resul-
tat, sorgeix de forma natural i 
constant l’increment de la con-
centració i la focalització que 
busquen tots els esportistes.

Víctor Font
Director Tècnic Mugendo Manresa
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L’Avaluació Funcional Esportiva 
hauria de ser un control previ a 
la pràctica esportiva. Qualsevol 
persona sense patologies impor-
tants s’ha de considerar apta per 
realitzar activitat física, però és 
aconsellable a totes les edats i 
imprescindible als majors de 35 
anys. 

En una revisió esportiva ben 
feta es segueixen una sèrie 
d’exploracions que ens poden 
donar molta informació de 
la salut de l’esportista, de la 
seva condició física i del seu 
nivell esportiu. Un cop finalit-
zada l’avaluació podem donar 

l’Aptitud per a la Pràctica Espor-
tiva, o sigui assegurar que una 
persona és competent per a una 
determinada activitat esportiva. 

Una valoració funcional esportiva 
no pot garantir un risc zero, però 
sí que està comprovat que les 
exploracions que es realitzen 
són suficients per detectar la 
majoria de problemes mèdics 
que poden posar en risc la salut 
de l’esportista. 

En què consisteix una Avaluació 
Funcional Esportiva? 
Història clínica esportiva, pregun-
tes guia de risc cardíac, antropo-

metria, espirometria, electrocar-
diograma en repòs, estudi per 
aparells, prova d’esforç monitorit-
zada, amb control de la recupe-
ració i entrega dels resultats amb 
explicació detallada. 

L’antropometria ens permet 
conèixer la composició corporal 
com és el % de greix, % ossi, % 
muscular... I podem comparar-la 
amb esportistes d’elit del seu ma-
teix esport i especialitat. 
L’estudi per aparells, valora en 
repòs l’electrocardiograma, la 
freqüència cardíaca, la tensió 
arterial, auscultació cardíaca i 
pulmonar, palpació abdominal, 
valoració de reflexos, valoració 
oftàlmica, orofaringe, dental, 
valoració dermatològica, etc... 
De l’aparell locomotor valorem 
l’equilibri muscular, la flexibilitat, 
l’estat de la columna, malucs, 
genolls, turmells i peus. 

La prova d’esforç serà: indivi-
dualitzada, segons l’esportista, 
tipus d’esport, edat, discapaci-
tat, ... Podrà ser amb cinta de 
carrera o amb cicloergòmetre. 
Protocol·litzada, amb protocols 
establerts que permetin la repeti-
ció i amb augments de càrregues 
esglaonades. Monitoritzada amb 
un electrocardiograma com-
plet durant tota la prova i en la 
recuperació. Màxima, ja que si 
l’esportista té algun problema es 
pugui manifestar en la revisió.

AVALUACIÓ FUNCIONAL ESPORTIVA
(REVISIÓ ESPORTIVA)

Carme Comellas
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Fes-te ara una revisió esportiva completa amb prova d’esforç inclosa  

i supervisada per professionals qualificats dins un entorn hospitalari.  

Així practicaràs esport en les condicions més òptimes.

C/ Caputxins, 16. Manresa . T. 93 872 49 31 . www.clinicasantjosep.cat

Fes esport...  
però no juguis amb la teva salut 

* Promoció vàlida fins a 31 d’octubre de 2019  
i no acumulable a altres promocions

Si ens presentes aquest anunci et farem un  

10% de descompte en la teva revisió esportiva* 

Quan fem l'avaluació funcio-
nal esportiva amb analitzador 
de gasos, ens dóna una sè-
rie d'informacions útils per a 
l'entrenament. 

Aplicacions pràctiques 
de la Prova d’Esforç a 
l’entrenament

En l'exemple de la gràfi ca 
sabem que: Per sota 156 batecs 
l'esportista va totalment aeròbic; 
si entrena amb aquests batecs, 
l'estímul ha de ser més la durada 
que la intensitat. Entre 156 i 
172 batecs és el llindar aeròbic 
anaeròbic; bon ritme de compe-
tició en llarga durada, ja que si 
passa de 172 batecs augmentarà 
la formació d'àcid làctic. A partir 
de 172 batecs és llindar anaerò-
bic; zona d'entrenament de 
sèries, intervals o pujades. 

Per tant, l'avaluació funcional es-
portiva no és només una eina de 
prevenció sinó també ens ajuda 
a millorar entrenaments, ja que 
ens ofereix pautes per optimit-
zar els resultats esportius.

Dra. Carme Comellas
Especialista en Medicina de 
l’Esport, traumatologia i cirurgia 
ortopèdica.
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DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

LA ENTRETERRES
2a Cursa Ciclista 
de Collbató
Hora: A les 8h.
Sortida: Davant de La Cassola, 
al centre comercial de Collbató. 
61Km.1.700m+. El recorregut 
tindrà lloc per senders i pistes 
de la Serra de Can Perelloch, 
Serra de Can Dolcet, Hostalets 
de Pierola, Roques Blanques, 
el Bruc... I sempre gaudint de 
l’incomparable entorn de la 
muntanya de Montserrat. 
Més info: http://www.7sports.
es/entreterres/
Collbató

5a CAMINADA 
TRAIL BOSC
Hora: A les 9.30h.
Cursa de muntanya de 10 Km
Caminada de 5 Km i cursa 
infantil.
Preu:11€ per als participants 
estàndard i de 7€ per als 
socis del JAB. L’esdeveniment 

Canal del Castell, Cingle de Ta-
vertet, Salt de l’Avenc i Lleixa 
de Collsavenc
Més info: https://www.cingle-
ra.com
Tavertet

32a TRAVESSIA 
A LA PLATJA 
DE CALELLA 
1.000m /2.000m
Hora sortida: A les 9.30h
Sortida i arribada a la platja, 
davant de la piscina municipal
Calella

XXXIV TRIATLÓ 
DE CATALUNYA 
CNC ABSOLUT 
Triatló tipus Olímpic 1500 m 
Natació / 40 km Ciclisme / 10 
km Cursa a Peu
Campionat de catalunya. Cal 
estar federat.
Hora: A les11h
Lloc: Estadi Municipal Miquel 
Coromina i Moretó.
Banyoles

s’emmarca cada any en el 
programa d’activitats del Pep 
Fest d’homenatge a Pep Isan-
ta, el jove assassinat durant la 
Patum de l’any 2005.
Aquest any els organitzadors, 
JAB (Joves Atletes Berga) i 
l’Ajuntament de Vilada cediran 
el 100% dels benefi cis de 
l’activitat al col·lectiu “Sense 
Por”, que col·labora amb la 
causa de l’Arlet, una nena 
afectada per un neuroblasto-
ma
Sortida: c/Sant Joan (Centre 
Cultural)
Vilada

LA CINGLERA DE 
TAVERTET
Trail 24km 1.200m+
Express 14km 750m+
Sortida: A les 8h
Lloc de sortida i arribada: 
Espai piscina Municipal.
Recorregut pel Parc natural 
Guilleries-Savassona: Puig d’en 
Parereda, Morro de l’Abella, 
Pantà de Sau, Domus del Pi, 

SISTEMA ÚNIC D’ENTRENAMENT

POTENCIEM EL TEU 
RENDIMENT ESPORTIU!

També graduem les teves ulleres 
especialitzades per fer el teu esport.

BTT, PÀDEL, TENNIS, 
MOTOCROSS I MOLT MÉS!

Pss. Pere III, 12 - 2a planta. Manresa
93 872 21 30 · info@neurovisio.com

www.neurovisio.com

DESCOMPTES ESPECIALS presentant aquest anunci al nostre centre
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DISSABTE 21 DE SETEMBRE

NIT ENTRE 
VINYES
8Km Cursa/ Caminada 
nocturna
Hora: A les 21h
Sortida i arribada al Mas de 
Sant Iscle
Sant Fruitós de Bages

TRAIL 
3 BATLLES
Extreme 
33 Km + 2400m
Sortida: A les 7h
Speed 
16 Km +930m 
Sortida: A les 8.30h
El Trail 3 Batlles transcorre per 
dins la població de Sant Vicenç, 
Borgonyà i per camins i corriols 
de muntanya del terme muni-
cipal de Sant Vicenç de Torelló, 
Orís i de Sant Pere de Torelló.
Els dos recorreguts tindran 
importants pujades i descensos 
a través del terreny tècnic de 
la zona començant i acabant a 
Sant Vicenç de Torelló.
Juntament al centre de 
l’esdeveniment, hi haurà una 
zona recreativa pels corredors 
i per les seves famílies. Acom-
panyants amb expositors de 
diferents marques comercials. 
A més a més es realitzaran 
activitats paral·leles per a tots el 
públics.
Més info: http://www.trail3bat-
lles.cat
Sant Vicenç de Torelló

DISSABTE 14 DE SETEMBRE

L’ENRUCADA 
DE TIANA
Cursa 13 Km 567m+          
L’Enrucada Kids 10Km 
De 12 a 16 anys
L’Enrucada PerParelles 10Km
Categoria per parelles formada 
per un nen/nena fi ns a 16 anys 
acompanyat per un adult (mare, 
pare, familiar, entrenadora/r) 
que vulguin participar plegats 
i corrents, el repte serà arribar 
junts a meta. 
Dos itineraris un per camina-
dors/Kids/PerParelles i un altre 
mes llarg per corredors. El  
recorregut passa per corriols de 
la serralada Marina.
Hora: A les 8.30h
Sortida i arribada:
Plaça antic camp de futbol de 
Tiana ( Plaça dels Teletubbies)
Tiana

DIUMENGE 15 DE SETEMBRE

SALDES XTRAIL
Distàncies
38k +2.350m+
Hora: A les 8h.
Sortida plaça Pedraforca
26k + 1.300m+
Hora: A les 9h.
Sortida plaça Pedraforca
10Km + 674m+
Hora: A les 9.30h.
Sortida plaça Pedraforca
Més info: http://www.xtrail-
marathoncup.com/saldes-
xtrail-2019/
Saldes

DIMARTS 10 I DIMECRES 
11 DE SETEMBRE

LA SANTRAMON 
ASAC
Prova de dos dies on 
els/les atletes que així ho 
desitgin podran córrer les dues 
curses i optar a ser el guanyador 
únic/a de la prova. Cursa amb 
sortida de dos en dos corre-
dors/es cada 30´´ a mode de 
contra-rellotge, on el corredor/a 
ha de seguir les senyals fi ns 
pujar a l´Ermita de Sant Ramon i 
baixar fi ns al punt de l’arribada. 
El guanyador de la Cursa serà 
el/la participant que aturi el 
cronòmetre en el menor temps. 
Les curses que integren la 
prova són:
La SantRamon ASac Nit 
Dia 10 de Setembre a les 21h
La SantRamon ASac Dia que 
Dia 11 de Setembre a les 9h.
El recorregut és circular, amb 
sortida i arribada al Parc de la 
Torre Roja de Viladecans, una 
distancia de 6,2 km i un desni-
vell positiu de 293 m. El pen-
dent màxim de pujada es troba 
al quilòmetre 2,8 amb un 41,2% 
i el de baixada al quilòmetre 4,0 
amb un 45,7%.
Viladecans

AQUATLÓ 
CLUB NÀUTIC 
EL MASNOU
Modalitat Sprint
2 ,5 km Cursa a Peu / 1000 m 
Natació / 2 km Cursa a Peu
Hora: A les 10h
Sortida al Passeig Marítim, 
davant del Club Nàutic.
Més info: http://www.nauticmas-
nou.com/
El Masnou

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT
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DIUMENGE 22 DE SETEMBRE

CURSA 
DEL SOT
Mitja 22km 1.100m+ 
Hora sortida: A les 9h
Cursa de14km 550m+
Hora sortida: A les 9.30h
Caminada de14km 550m+
Hora sortida: A les 9.30h
Curses infantils (Mini Sot)
Hora sortida: A les 9.05h
En un punt del recorregut els 
primers corredors es trobaran 
amb dos grans bolets de més 
de mig metre d’alçada. Són 
dos bolets amb premi: dos 
sopars en dos restaurants de 
la zona (cal portar el bolet fi ns 
la línea de meta!) Hi ha més 
bolets petits repartits per tot el 
recorregut!
Sortida: Plaça Nova
Més info: http://cursadelsot.
blogspot.com/
Monistrol de Calders

MARXA 
DE FONOLLET
Caminada de 18Km
Hora: A les 8.30h
Sortida: Sant Sadurní de 
Fonollet
Puig-reig

IX COLLBATONINA
Cursa de 10Km
Cursa de 5Km
Curses infantils
Hora: A les 9h
Sortida i arribada al c/Lleida.
Recorregut pel peu de la Mun-
tanya de Montserrat, gaudint 
dels seus corriols i camins en 
un circuit ràpid apte per tots els 
nivells.
Més info: www.collbato.cat
Collbató

XXXICURSA 
CASTELL DE 
MONTESQUIU
Cursa 11,6 Km
Hora: A les 9.30h (adults)
A les 11h curses infantils.
Sortida: Font d’en Nando 
(piscines)
Una de les clàssiques del nord 
d’Osona. Aquesta cursa ha 
mantingut el recorregut i el qui-
lometratge sense massa canvis, 
de manera que cadascú pot tro-
bar i fer la seva marca personal 

al llarg de les diferents edicions. 
Podeu aprofi tar per passejar pel 
Parc del Castell, portar-vos el 
dinar per fer pícnic al lloc ideal, 
per degustar algun dels menús 
que trobareu a restaurants de 
la la zona i, fi ns i tot, per fer 
una visita a les instal·lacions del 
mateix Castell. 
Curses infantils Totes les cur-
ses infantils es duran a terme a 
la font d’en Nando. 
Infantil i Cadet 02-05:1.800m 
Aleví 06-07:1.300m 



RAID CAL 
MARÇAL
Rally-Xc 36Km 900m+
Pedalada 26 Km 550m+
Hora: A les 9h
Puig-reig

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

14È CROSS DEL 
TRAGINER I 
3R MIG CROSS
Hora: 10h
Lloc de sortida i arribada: Plaça 
de l’Església de Balsareny. 
Distàncies:
Cross 12km 500m+
Mig Cross 6km
Transcorre per diferents camins 
i corriols del terme municipal 
descobrint els racons més bo-
nics de la zona i pujant al punt 
més emblemàtic del poble: el 
Castell de Balsareny
Més info: www.cebalsareny.cat / 
Facebook Cross del Traginer.
Possibilitat de fer el Cross del 
Traginer i el Mig Cross en mo-
dalitat de NORDIC WALKING.
També hi haurà curses infantils.
Balsareny

Màx. altitud: 670m (Coll de 
Mussarra)
Mín. altitud: 212 m (Riu 
Llobregat)
Total desnivell ascendent 
acumulat: + 1700 m
Difi cultat index IBP: 130
Navarcles

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

CURSA PENYA 
BLAUGRANA DE 
SANTPEDOR
Cursa de 10Km i
Minicursa de 4 Km.
Hora: A les 18h
Sortida: Plaça del Sindicat
Santpedor

TRAVESSA 
CIRCUTOR
MONTSERRAT
21,5 Km 1.301m+
Hora: A les 7.30h
Lloc sortida: Circutor (empresa 
de Viladecavalls)
El recorregut transcòrre per 
camins de muntanya.
Arribada: Monestir de Montse-
rrat, plaça Sant Jordi.
Més info: travessamontserrat.
weebly.com
Viladecavalls

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

Benjamins 08-09: 800m 
Pre-Benjamí 10-11: 400m 
Mini 12-16:150m  
Més info: http://cursacastell-
montesquiu.cat/
Montesquiu

DIMECRES 25 DE SETEMBRE

BÀSQUET
Baxi Manresa - Unicaja
Hora: A les 20h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DISSABTE 28 DE SETEMBRE

EL PIRATA 
ESCALDAT
Caminada 8Km
Hora: A les 9.30h
Cursa 10Km
Hora: A les 10h
Sortida: Fàbrica La Pirata (P.I. La 
Pobla s/n Nau 15)
Súria

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE

31 MARXA DE 
RESISTÈNCIA EN 
BTT SELÈNIKA
Selènika Llarga 95Km
Per pista o camí: 83,5 km
Per senders: 5 km
Per asfalt: 6,5 km
Màxima altitud: 670 m (Coll de 
Mussarra)
Mínima altitud: 204 m (Riera 
Sta.Creu al Pont de Vilomara)
Total desnivell ascendent 
acumulat: 2759 m
Difi cultat index IBP: 220
Selènika Curta 60Km
Per pista o camí: 48,5 km
Per senders: 5,5 km
Per asfalt: 6 km

20
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El festival d’esport, natura i mú-
sica a l’aire lliure organitzat per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages serà aquest 2019 els dies 
5 i 6 d’octubre i arriba amb més 
força que mai.

Els Benet Games és un festival 
consolidat en el territori que 
aplega més de 25.000 visitants 
durant tot el cap de setmana. 
Prop de 15.000 nens i nenes parti-
cipen de les més de 40 propostes 
lúdiques repartides pels 8 espais. 
És una cita obligada per a totes 
les famílies actives i també pels 
amants de les activitats i esports 
outdoor. 

Dins el marc dels Benet Games, 
es celebra la segona edició 
del festival de mini càmeres 
“Real Video Stories”. És un 

concurs obert a tothom, on els 
participants hauran d’enviar 
una gravació feta amb una mini 
càmera o dispositiu mòbil mentre 
practiquen algun esport de 
forma individual o col·lectiva dins 
les categories terra, aigua i aire. 
Per participar-hi, els concursants 
hauran d’entrar a la pàgina de 
Facebook Benet Games i penjar 
el seu vídeo a la plataforma 
EasyPromos o publicant-lo a 
Instagram mencionant @real_vi-
deo_stories i amb el hashtag 
#realvideostories.

Algunes de les activitats que 
trobareu en els Benet Games 
són: rocòdrom, tirolina, tricicles 
reclinats, bateig de submari-
nisme, paddle surf, pumptrack, 
infl ables, ponis, cavalls, tallers, 
circuit d’habilitats de fusta i 
d’iniciació a la bicicleta, entre 
moltes altres!

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

Pel que fa les proves esportives, 
el dissabte hi haurà la camina-
da solidària, apte per a tots els 
públics. Tots els diners de les ins-
cripcions aniran en benefi ci de la 
Fundació Althaia per destinar-los 
a la millora de l’atenció a infants 
i joves. El plat fort de diumenge 
dia 6 és la Kia Race de 6km i 
12km, que tindrà com a principals 
ingredients el fang, l’aigua i la 
diversió.

L’horari del festival serà dissabte 
de 10h a 20h i diumenge de 10h a 
15h. Dins d’aquesta franja horària 
també hi haurà animacions musi-
cals amb ball i coreografi a ober-
tes a tothom qui vulgui participar. 
També hi haurà exhibicions de 
salts amb bmx i l’street workout, 
entre d’altres.

SISENA EDICIÓ DELS
BENET GAMES 

DE SANT FRUITÓS DE BAGES

22 Setembre 2019
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Dies de córrer
Quan per fi va recuperar la 
cobertura del mòbil, en Dean, 
instal·lat al capdamunt d’un turó 
des d’on podia divisar les espur-
nes rutilants de la ciutat, va trucar 
a la seva companyia de pizzes a 
domicili preferida:
“Round Table Pizza, digui’m!!”, 
se sentí una veu d’una sonoritat 
rutinària.
“Vull una pizza i la necessito, 
JA!!”, digué en Dean amb to 
nerviós.
“D’acord, d’acord! Calma, 
col·lega. En breu tindràs la millor 
pizza que hagis tastat mai. De 
què serà?”, digué la veu des 
de l’altra banda de la línia amb 
esperit conciliador.
“Hawaiana. Amb doble de tot!”, 
contestà en Dean impacient.
“ Apuntat! Quina mida?”
“Per quantes persones és la 
gran?” Va preguntar dubitatiu en 
Dean.
“ Per 5. Quants sou?”
“ Jo sol. Perfecte!!”
“Carai, això sí que és tenir gana, 
nanu!!” Va exclamar sorprès des 
de l’altra banda de la línia la veu 
del telèfon. “Alguna cosa més?”
“Teniu postres?”
“Avui tenim un pastís de format-
ge amb cireres boníssim. Te’n 
poso un tros?”

“No! Posa-me’l sencer, necessito 
combustible!”
“ Uauu!! Això serà èpic, col·lega. 
Està bé! A on t’ho portem?”
En Dean va alçar la vista i entre 
la filera de fanals distingí la línia 
serpentejant de l’autopista 116 
direcció Sud. “Ens trobem a la in-
tersecció de la 116 amb l’Arnold 
Drive?”, digué.
“A l’autopista?? D’acord! De 
quin color és el teu cotxe?”, va 
preguntar la veu encuriosida.
“No porto cotxe. Em reconei-
xereu per ser l’única persona a 
quilòmetres a la rodona que va 
corrent”
“Estàs corrent?? Que bo, tio!! 
Val, val. Allà estarem! Què et 
sembla d’aquí a uns 25 minuts? 
Arribaràs?” Li va dir la veu 
sentint-se còmplice d’alguna 
cosa important.
“Em moro de gana, col·lega. No 
m’ho perdria per res del món”.
10 minuts abans de les 3 de la 
matinada, el mateix noi que 
l’havia atès per telèfon retornava 
a la central amb una nova història 
per explicar als companys del 
torn entrant de l’endemà i això 
que en Dean no s’havia atrevit 
a explicar-li que el seu destí en-
cara quedava molt lluny d’allà, a 
241km d’on es trobaven. Tan per 
un com per l’altre allò, en aquell 
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moment, hauria estat difícilment 
imaginable.

Dean Karnazes, de 56 anys, va 
néixer a Inglewood, Califòrnia, 
fill d’una família d’origen grec. 
De ben petit ja es divertia anant 
corrent fins a l’escola i, enca-
ra que un dels seus principals 
motius fos el de no voler carregar 
a sa mare amb més feina que 
la que aquesta ja assumia, mica 
en mica va anar ampliant els 
seus itineraris fins a fer-los cada 
vegada més llargs a la recerca 
de nous territoris per explorar. 
Unes descobertes i una sensa-
ció de llibertat que l’escola mai 
va poder oferir-li. Sent un jove 
aventurer i precoç, el petit Karna-
zes als 11 anys ja havia creuat el 
Gran Canó del Colorado i havia 
pujat a la muntanya més alta 
dels Estats Units continentals, el 
Mount Whitney de 4.421 metres. 
Un exemple d’això tindria lloc 
en el seu 12è aniversari quan en 
Dean va agafar la bici i, sense 
avisar, es va plantar a casa dels 
seus avis, que vivien a 64km de 
distancia, simplement per poder 
celebrar-ho amb ells. Després 
de demanar-ne les indicacions 
a tots aquells amb qui s’anava 
creuant, finalment va arribar-hi al 
cap de 10 hores havent-se gastat 

DEAN KARNAZES
ULTRA MARATHON MAN

Jordi Camprubí
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tots els diners que suposada-
ment havien de servir pel seu 
regal d’aniversari en refrescos 
que s’havia anat comprant en les 
benzineres que s’havia trobat pel 
camí. En arribar a casa els seus 
avis, els quals no en tenien notí-
cies des de feia hores, aquests el 
reberen entre alleugerits i impres-
sionats per la proesa que acabava 
de realitzar. No hi havia dubte 
que en Dean els havia inspirat a 
tots ells. Fou durant els seus anys 
d’institut quan coneixeria dos 
dels entrenadors que, amb les 
seves antagòniques metodolo-
gies d’entrenament, marcarien la 
ment del jove Karnazes. El primer, 
dominat per la fortitud espartana 
de l’exèrcit, tenia la màxima que 
“Si surt fàcil, és que no t’hi has 
esforçat prou. Se suposa que ha 
de fer un mal de collons”, frase 
que Karnazes s’aplicaria moltes 
vegades en la seva pertinaç 
recerca de l’impossible. Mentre 
l’altre, en canvi, que amb el seu 
carisma havia aconseguit crear 
un ambient despreocupat i de 
companyonia entre els membres 
de l’equip de cros de l’institut, un 
dia va demanar a Karnazes si vo-
lia ajudar a l’equip senior a guan-
yar el campionat nacional malgrat 
ell era encara junior. Nerviós com 
estava, en Dean va demanar-li 
consell abans de sortir, obtenint 
com a resposta un lacònic: “Surt i 
corre amb el cor” que marcarien 
el resultat final d’aquella cursa i la 
resta de la seva vida. Als 15 anys, 
però, mancat de la bona química 
que havia mantingut amb els 
seus anteriors entrenadors i mal-
grat haver competit satisfactòria-
ment en varies curses, en Dean va 
deixar de córrer. Ell aleshores no 
podia saber-ho però haurien de 
passar 15 anys abans no tornés 
a calçar-se unes vambes. Seria 
durant la celebració del seu 30è 
aniversari. Aquell dia, o millor dit, 
aquella nit, la seva vida canviaria 
per sempre.

El despertar
Durant la seva adolescència i 
coincidint amb l’abandonament 
de l’atletisme, en Dean va desco-

brir l’alcohol i les festes. Fou una 
època en què l’únic que ocupava 
el seu temps i les seves energies 
eren el surf i les ganes de fer 
gresca. Un matí, però, després 
d’una nit especialment mogu-
deta, la pitjor notícia trucava a 
la porta de casa seva: la Pary, 
la seva germana petita, havia 
mort la nit abans en un accident 
de cotxe. Era la vigília del seu 
divuitè aniversari i, en paraules 
del mateix Dean el shock va ser 
demolidor: “El buit que va deixar 
en la meva pròpia vida va ser in-
suportable”. Foren uns anys difí-
cils per a tota la família i, malgrat 
haver estat sempre molt units, 
durant molt temps van viure les 
celebracions familiars més com 
un dol compartit que no pas amb 
l’alegria dels retrobaments. Amb 
els anys en Dean va acabar la 
carrera i, encara que no va tornar 
a córrer, va aconseguir destacar 
amb el windsurf aconseguint 
inclús alguns patrocinadors amb 
els quals va poder sufragar-se 
part dels seus estudis. Després 
van venir l’especialització i la 
llicenciatura fins que finalment va 
aconseguir entrar en el departa-
ment de marqueting d’una gran 
empresa i l’antic anhel de córrer 

per les muntanyes es transformà 
en una gana voraç d’ascendir 
en els esglaons corporatius. 
Mentrestant, però, enmig de 
totes aquelles reunions, informes, 
balanços, viatges i cada vegada 
més pressió sobre les espatlles, 
en Dean va començar a sentir un 
buit interior i la consciència que 
alguna cosa mancava a la seva 
vida.
En la nit del seu 30è aniversari, 
en Dean va agafar una bona turca 
amb alguns dels seus col·legues 
en una de les discoteques de 
moda de la ciutat, com de 
costum. No sap si va ser aquella 
primera glopada d’aire fresc en 
sortir del local o l’espectacle del 
cel estrellat estenent-se com una 
pantalla panoràmica damunt 
del seu cap, però el cert és que 
alguna cosa va semblar anticipar-
li quelcom inesperat i en Dean, 
en un d’aquells rars moments 
d’inspiració en què la vida et 
dona la oportunitat d’alterar el 
cicle normal de les coses, s’aturà 
passats els primers graons que el 
conduïen a la confortabilitat de la 
llar i, fent mitja volta, es dirigí fins 
al garatge a on amagades entre 
caixes de cartró hi havia unes 
velles vambes que guardava per 
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netejar el jardí. Es tragué els pan-
talons quedant-se amb els boxers 
que duia posats, una samarreta 
i els mitjons d’executiu doble-
gats fins a l’alçada dels turmells, 
es cordà les vambes i agafà un 
bitllet de 20 plegant-lo cerimo-
niosament. En sortir de casa, 
envià un petó a la seva dona que 
dormia plàcidament al primer pis 
i començà a córrer. Feia 15 anys 
que no havia corregut practica-
ment res però d’alguna manera 
en Dean sabia que la seva vida 
depenia d’aquell precís moment. 
Fidel a la seva voluntat, pas a 
pas, km a km, va deixar que els 
seus records i les seves emocions 
corressin amb ell. Després de 24 
km, però, les cames li cremaven 
i el dolor d’una butllofa que se li 
havia rebentat al dit gros del peu 
l’estava matant. Va parar al costat 
d’un restaurant de menjar ràpid 
i es va demanar l’equivalent al 
menjar per a 4 persones a través 
de la finestreta del Drive-In. Mas-
tegant com podia un taco rere 
un altre, en Dean va anar deixant 
enrere el paisatge urbà de la ciu-
tat i s’anà endinsant primer entre 

les sinuoses elevacions i després 
enmig de les abruptes elevacions 
del terreny que, com sentinelles 
adormits, s’estenien fins a la ma-
teixa línia de la costa. Fou una nit 
llarga, reveladora com una epifa-
nia, i el dolor, que l’acompanyaria 
durant les setmanes següents, 
aquest cop sí que “havia fet un 
mal de collons”. Quan finalment 
trucà a la seva dona per explicar-
li a on era, havien passat 7 hores i 
havia corregut durant 48km.
“Tot corredor, té el seu desper-
tar. Aquell va ser el meu”, diria 
en Dean. Ell simplement havia 
sentit la crida i va seguir la llum. 
La majoria de corredors aprenen 
a conviure amb la seva devoció, 
s’hi adapten. Ell no va poder i es 
va tornar un fanàtic.
 
Karnazes va trigar setmanes 
abans no va estar recuperat 
dels seus 48 km de baptisme. 
L’experiència havia estat tant 
satisfactòria, però, que des 
d’aleshores no va poder deixar 
de sortir a córrer 4 nits per set-
mana un cop finalitzada la seva 
jornada laboral. El seu cos va 

semblar transformar-se i les seves 
energies van augmentar, millo-
rant la seva capacitat d’atenció i 
el seu estat d’ànim. Era inevitable 
que amb aquests canvis en Dean 
busqués la manera d’augmentar-
ne la dosi. Així va aparèixer la 
Western States, la degana de les 
curses d’ultra resistència del món 
i tot un univers es va obrir davant 
dels ulls d’en Dean.

La Western States
Fins a l’any 1974, la Western Sta-
tes, abans anomenada Tevis Cup, 
havia estat una cursa de cavalls 
de 160 km de distancia amb un 
desnivell acumulat d’11.580 m 
que creuava les muntanyes dels 
estats de l’Oest americà amb un 
temps de tall de 24h. Diu la lle-
genda que Gordy Ainsleigh, que 
duia més d’un any entrenant-se 
amb el seu cavall per enfrontar-
s’hi, just abans de la competició, 
va perdre el seu corcer per culpa 
d’una lesió que el va deixar coix. 
Desanimat però mai disposat a 
rendir-se, Ainsleigh va afirmar 
que participaria igualment a la 
cursa, això sí, sense el seu cavall 
i cobrint tota la distancia a peu. 
A la línia de sortida ell era l’únic 
“animal” sobre dues potes. 
Davant la sorpresa de tothom, 
Ainsleigh no només va acabar la 
cursa sinó que ho va fer amb un 
temps de 23 hores i 42 minuts, 
sobrepassant a alguns dels altres 
participants quadrúpedes. Aca-
bava de néixer la primera cursa 
d’ultra resistència del món.

Quan en Dean va sentir a parlar 
de la Western States, un dels 
requisits per a participar-hi 
era el d’haver completat amb 
anterioritat una cursa de 8o km. 
Així doncs, fermament decidit 
a prendre-hi part, en Dean va 
augmentar les seves sortides de 
8 km 4 dies a la setmana a 16 km 
6 dies a la setmana, i va canviar 
radicalment la seva alimentació 
eliminant el menjar ràpid, els 
refrescos, els greixos saturats i 
el sucre refinat. Amb aquestes 
innovacions, al cap de sis mesos 
en Dean ja era capaç de córrer 
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una marató qualsevol dia de la 
setmana i, els caps de setmana, 
en corria una el dissabte abans 
d’esmorzar i una altra el diumen-
ge al matí. Solia aixecar-se abans 
de l’alba per sortir a córrer abans 
d’anar a treballar i sempre viat-
java amb les vambes al darrera 
el maleter del cotxe o dins de la 
maleta si viatjava. I mai, mai, des-
aprofitava l’oportunitat de sortir a 
trotar una estona encara que fos 
només per a 30 o 45 minuts.

Quan finalment va arribar el dia 
de participar a la cursa classifi-
catòria per a la Western States, 
així va descriure Karnazes la seva 
arribada a meta: “Després de 
70 km, el meu cos anava amb el 
pilot automàtic i jo, simplement, 
em deixava portar. Va ser una ex-
periència quasi extra corporal en 
la qual vaig ser capaç de seguir 
arrossegant-me fins als darrers 
km de cursa flirtejant entre el 
dolor i l’èxtasi. Dir que després 
de 8 hores i 27 minuts i d’haver 
corregut durant 80 km em sentia 
victoriós hauria estat excessiu. 
Carregat amb la medalla de 
finisher al coll em vaig dirigir 
ranquejant fins al cotxe i, engolit 
pel seient, em vaig abandonar al 
dolor insuportable de les rampes 
en cada cm del meu cos. Estava 
fet una merda però aniria a la 
Western States”.
    
Durant més d’un any, en Dean 
va intentar amagar a molts dels 
seus companys de feina i, evi-
dentment, als seus jefes, la seva 
dèria pel running per por que 
el seu compromís, cada vegada 
més extrem, pogués afectar la 
seva imatge professional. Per ell 
córrer no només era una manera 
d’evadir-se sinó un alliberament 
i, en certa manera, una teràpia. 
“No puc recordar cap vegada 
que em sentís pitjor després 
d’anar a córrer que abans de 
fer-ho”, afirmaria. Però també 
era la senzillesa del córrer el què 
l’impel·lia a sortir a córrer cada 
dia, la constatació que havia 
experimentat en pròpia pell que 
l’acumulació d’objectes o de 

diners no produïen la felicitat 
sinó que era precisament la no 
dependència d’ells, i córrer era 
tan senzill com calçar-se unes 
vambes i sortir a fora.

Llac Tahoe, 30 de juny de 2003
A la línia de sortida, enmig d’un 
silenci dens com la molla d’un 
pa de poble, un home enfilat 
sobre una pedra amb un Rifle 
a la mà i dues cames gruixudes 
com el tronc d’un arbre centenari 
arengava als 379 corredors que 
allà s’havien donat cita: “Molts 
de vosaltres no arribareu a la línia 
de meta. Aplaudeixo els vostres 
esforços i la vostra determinació, 
i encara que no acabeu aquesta 
cursa, tornareu essent herois per 
haver tingut el valor d’intentar-
ho. Per aquells de vosaltres que 
ho aconseguiu, creuareu aquesta 
línia de meta essent diferents del 
què éreu abans de començar. 
Haureu canviat per sempre des-
prés de l’experiència. Aprendreu 
més sobre vosaltres mateixos al 
dia següent del què ja sabíeu 
després de tota una vida”.
Per uns instants, la detonació 
va semblar com si es quedés 
suspesa en l’aire, surant com 
gotes d’aigua al voltant d’una 

pedra just abans de capbussar-
se. Era un silenci eixut, premo-
nitori d’alguna cosa atàvica i 
transformadora, i com la remor 
d’una onada que poc a poc es va 
acostant a la costa amb aquella 
cridòria de trencadissa final, un 
crit primitiu i salvatge es va anar 
obrint pas com un udol: “A la 
càrregaaaa!!!!!”

Gordy Ainsleigh, de peu al 
capdamunt d’aquella roca que 
bé podia haver estat un pedestal 
des d’on el cap suprem d’alguna 
secta de fanàtics adoctrinés als 
seus seguidors, havia encertat 
amb la seva profecia: ja res va 
tornar a ser igual per a en Dean 
Karnazes. La Western, lògica-
ment havia estat dura. Molt dura, 
potser. Amb caigudes, rampes, 
butllofes, dolors intestinals, etc. 
I amb la pitjor seqüela de totes 
en forma de ceguesa tempo-
ral anomenada nictalopía o 
ceguesa nocturna, provocada 
per una baixada de tensió o bé 
per l’exposició a la llum brillant 
durant tot el dia, i que el va 
acompanyar els darrers 50km 
de cursa. I malgrat tot en Dean 
no va donar-se mai per vençut i 
finalment va aconseguir acabar 

Imatge: ultramarathonman.com
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aquell repte majúscul que poc 
temps abans li havia semblat ina-
bastable. “Tot va adquirir un nou 
signifi cat, diria en Dean temps 
després, el meu comportament 
es va tornar més descurat, com 
si les coses importants de la vida 
s’haguessin tornat més clares. 
La meva perspectiva es va fer 
més extensa: els meus defectes 
menys signifi catius. Tractava als 
demés amb una major compas-
sió, una tolerancia augmentada, 
una humilitat més gran.”

La Badwater
Encara masegat i adolorit en 
cada fi bra del seu cos però 
eufòric, en Karnazes va començar 
a apuntar a nous objectius. Ara 
que per fi  havia començat a 
moure’s no tenia cap intenció 
d’aturar-se i va decidir pujar 
un graó més en l’escala de la 
capacitat de resistència humana. 
Badwater per força havia de ser 
el següent pas.
La cursa de la Badwater re-
corre el punt més baix de tot 
l’hemisferi oest, a 86 metres per 
sota el nivell del mar, en una zona 
desèrtica anomenada Death 
Valley de l’estat nord-americà 
de Califòrnia, unint-lo amb el 
punt més alt, el Mount Whitney 
de més de 4000 m al llarg d’un 
recorregut de 217 km. Sent un 
lloc on les temperatures a l’estiu 
poden sobrepassar els 54ºC i 
l’asfalt pot arribar als 96ºC, no 
sembla el lloc ideal on celebrar-hi 
una cursa però per a en Dean i 
pel grup de selectes atletes de 
la ultradistància, aquesta era la 
quinta essència del desafi ament.
Va ser durant el segon parell 
de vambes foses que en Dean 
Karnazes va aprendre que si 
volia sobreviure havia de córrer 
resseguint la línia blanca de 
l’asfalt on part de la temperatura 
emesa per l’astre rei, rebotava 
retornant al cel permetent-li 
poder avançar sense fondre les 
soles de les sabates. Degut a les 
difi cultats evidents i als perills 
derivats d’una pujada sobtada 
de la temperatura corporal, era 

obligatori que cada corredor 
dugués un equip de suport que 
vetllés contínuament per a la seva 
seguretat. Normalment aquests 
equips anaven proveïts de ruixa-
dors amb què anaven remullant 
els soferts corredors i molts duien 
una banyera carregada de gel 
a on submergir-los intermitent-
ment. L’equip d’en Dean, però, 
no duia la banyera i per molt 
que s’hi esforçaven l’aigua que 
escopien els seus ruixadors no 
aconseguia arribar-li a la pell. 
S’evaporava abans de ni tan sols 
tocar-la. En aquestes condicions, 
i tot i haver “sobreviscut” a la 
primera nit amb temperatures de 
fi ns a 44ºC, en Dean fi nalment va 
col·lapsar prop del km 110. 
Després de la seva desfeta, però, 
ràpidament en Dean va arribar a 
la següent conclusió: “Havia llui-
tat cara a cara amb la cursa a peu 
més dura del món i havia perdut. 
Tot i els meus grans esforços, la 
Badwater m’havia matxacat fi ns a 
la submissió. Va ser una derrota 
pura i dura, sense adulterar. Però 
vaig arribar a adonar-me de camí 
a casa que havia estimat cada 
segon en què n’havia format 
part.” Així doncs en Dean només 
tenia una opció: intensifi car la 
duresa dels seus entrenaments i 
retornar l’any següent per passar 
comptes.

Reptes i curses solidàries
Com tot addicte a la ultra distan-
cia, en Dean necessitava posar-se 
a prova a cada nou repte. Parti-
cipar a les curses més dures del 
món no és que fos una empresa 
fàcil, òbviament, però un cop has 
aconseguit l’objectiu, repetir-les 
ja no suposa un desafi ament com 
el de la primera vegada. Dit això 
val a dir que en els següents 10 

Per saber-ne més:
“ULTRAMARATÓN”
Autor:Dean Karnazes
Editorial: Paidotribo

anys, en Dean Karnazes retornaria 
9 vegades a la Western States, 
repetiria i guanyaria la cursa de 
la Badwater, correria pel Pol Sud, 
participaria en curses de llarga 
distancia pensades només per 
equips en les quals competi-
ria com un equip d’un (com la 
vegada que va participar en una 
cursa de relleus de 320km non 
stop), encapçalaria campanyes 
per recaptar diners per ajudar a 
nens amb malalties minoritàries 
donant cada km corregut, corre-
ria una marató consecutiva en 
cadascun dels 50 estats de Nord 
Amèrica en 50 dies, etc.

Actualitat
Mentre segueix corrent i, gràcies 
a la popularitat que ell mateix 
i els seus sponsors han sabut 
promocionar, Dean Karnazes 
continua difonent el seu missatge 
inspirador a través de llibres i 
xerrades que han donat la volta 
per tot el món.

Jordi Camprubí
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La pràctica d’esport durant 
l’embaràs ha estat motiu de 
controvèrsia i, des de sempre hi 
ha hagut moltes teories popu-
lars sobre els seus riscos. Les 
embarassades eren vistes com a 
malaltes vulnerables a les quals 
es prescrivia repòs a casa. Les 
investigacions científi ques dels 
últims vint anys, però, han avalat 
que l’esport supervisat aporta 
tants benefi cis com perquè a dia 
d’avui, esport i embaràs siguin 
una combinació imprescindible, 
sempre sota la valoració i super-
visió del ginecòleg i del profes-
sional de l’esport. 

Per tant, podem assegurar que 
una embarassada no és una 
persona malalta, sinó algú, que 
pràcticament s’ha de preparar en 
9 mesos, per córrer una de les 
maratons més importants de la 
seva vida. I tu, et prepararies una 
marató fent repòs al sofà? Crec 
que la resposta és molt clara. Si 
s’exclouen els embarassos amb 
complicacions, els esports de 
contacte o amb possibilitat de 
caigudes, no hi ha inconvenient 
en què les dones facin rutines 
d’entrenament durant la gesta-
ció. El repòs no aporta benefi cis, 
excepte en els casos que estigui 
específi cament indicat. 

Una embarassada que faci esport 
de manera continuada, només 
obtindrà benefi cis tant per ella 
com pel nadó. No obstant això, 
cal tenir en compte una sèrie 
d’aspectes com són la condició 
física de la dona i l’edat gesta-
cional. 

Ens podem trobar amb dos casos 
molt diferenciats, l’embarassada 
que abans ja era esportista, 
practicant de manera contínua 
una rutina d’entrenament, la qual 

només ha d’anar adaptant de 
mica en mica la seva rutina a me-
sura que avancen els mesos. Un 
bon exemple és el de les dones 
que gaudeixen corrent i seguei-
xen fent-ho en l’embaràs. L’altre 
exemple, seria el de la dona que 
mai ha fet esport o ho ha fet de 
manera ocasional. Quan aquesta 
dona es queda embarassada, pot 
practicar esport? Sí!, rotunda-
ment sí però sempre adaptat i 
supervisat per part de personal 
qualifi cat. 

EMBARÀS I ESPORT
Eli Carvajal

(continúa a la pàgina 32)
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Fer esport, ens proporciona 
més sensació de benestar 
general, millor resistència 
física, més autoestima i 
seguretat emocional. Millora 
la circulació sanguínia i la ca-
pacitat pulmonar, regula el 
ritme intestinal i augmenta 
les defenses, de manera que 
prevé malalties. I a més, està 
demostrat que és un mag-
nífi c antídot per combatre 
la fatiga, l’insomni, l’estrès, 
el dolor lumbar, les rampes i 
l’augment excessiu de pes, 
reduint l’aparició d’estries i 
en més d’un 40% el risc de 
preeclàmpsia, i la diabetis 
gestacional. 

Fer esport durant l’embaràs 
ens ajuda a una millor i més 
ràpida recuperació després 
del part. D’altra banda, s’ha 
demostrat que els parts de 
dones que fan esport són 
més curts, menys proble-
màtics, amb menor sofri-
ment fetal agut i amb menor 
incidència de prematurs. 
A major activitat, menors 
són les cesàries practi-
cades i menor el temps 
d’hospitalització de la mare. 
A millor relació d’esport 
i embaràs, millor i ràpida 
recuperació de la dona. 

I que passa amb el postpart? 
Doncs tots aquests benefi cis 
continuen en aquesta segona 
etapa, ja que la dona que ha fet 
esport durant l’embaràs té una 
recuperació molt més ràpida, 
tornant a la condició física que 
tenia abans de l’embaràs en 
menys temps. Un cop la mare es 
trobi bé després del part i vulgui 
començar a fer esport de nou, 
és molt important continuar amb 
sessions guiades i adaptades a la 
seva nova situació, per tal d’anar 

recuperant l’abdomen i el sòl 
pèlvic, a part de perdre els quilos 
guanyats durant l’embaràs. 

A les Piscines Municipals de 
Manresa iniciem aquest setem-
bre un nou servei especialitzat 
anomenat Embaràs Actiu. 
Aquest servei consisteix en un 
entrenament en grup, al gimnàs 
i a la piscina, totalment persona-
litzat i adaptat a les necessitats 
de cada dona en cada fase de 
la gestació i també després del 
part. El servei s’inicia sempre 
amb una primera visita amb 
exploració/valoració de la dona 
més un entrenament personal. 
Amb aquesta visita el profes-
sional especialitzat en esport i 
embaràs realitza una valoració 
per tal d’ajustar els entrenaments 
a la condició física de la dona. Un 
cop feta aquesta primera visita 
la dona pot assistir a qualsevol 
de les classes d’Embaràs Actiu 
que hi ha dins del programa 
d’activitats dirigides de les Pis-
cines Municipals de Manresa. To-
tes les sessions són grupals però 

els exercicis es personalitzen i 
adapten a cada dona i moment, 
acompanyant-la així durant tot el 
procés d’embaràs. 

Sentir-se bé amb una mateixa i 
amb el seu cos és molt important 
psicològicament, però també 
és igual d’important sentir-se 
físicament forta i amb energia 
per afrontar amb alegria aquesta 
nova situació, en la qual els valors 
canvien, i la prioritat passa a ser 
aquest nou membre de la família, 
i en la qual no s’ha d’oblidar que 
a part de ser mare, també som 
dones. 

Eli Carvajal
Tècnica esportiva especialitzada 
en activitat física per l’embarassada 
del Complex Esportiu de les Pisci-
nes Municipals de Manresa

(vé de la pàgina 30)
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L’excursió comença amb una 
pujada fi ns a la Mola de Lord 
pel camí del Via Crucis, un camí 
d’1km de pujada, empedrat i 
amb barana la major part del 
trajecte. En algun punt el pen-
dent és pronunciat, val la pena 
prendre-s’ho amb calma. A 
mesura que es va prenent alça-
da, es poden contemplar unes 
bones vistes panoràmiques al 
Port del Compte, del pantà de 
la Llosa del Cavall, de la serra 
de Bastets i la serra de Busa. 
Quan s’arriba a dalt, es pot ob-
servar un vell canó i a la dreta 
una petita capella dedicada 
a Sant Pere Màrtir. Just en 
aquest punt, també trobem 

un cable a través del qual els 
monjos, que viuen al Monestir, 
pugen material. Amb una mica 
de sort, es pot veure el cable 
funcionant. 

Després, es continua fi ns a 
l’esplanada de davant del 
santuari on hi ha una font 
i una zona per descansar i 
menjar alguna cosa sota un 

cirerer. L’església acostuma a 
estar oberta i es pot entrar a 
visitar, mentree es descansa, 
després del primer quilòmetre 
d’excursió. Aquest Santuari de 
la Mare de Déu de Lord va ser 
destruït l’any 1836 durant la I 
Guerra Carlista. L’actual edifi ci 
data del 1870. 

Es comença el descens pel 
camí de Sant Jaume, un camí 
que travessa un parell de tan-
cats de bestiar. Recordeu que 
cal deixar les tanques closes.
Després d’uns 300 m de 
descens, es troba una petita ca-
pella dedicada a Sant Jaume. 
Just en aquest punt el camí es 
fa més estret, i va fent revolts 

volta al santuari de lord
de Sant Llorenç de Morunys

Neus Parcerisas

Distància: 3Km. 
Desnivell positiu: 250m. 
Durada: 1h30’-2h 
Inici: Pàrquing del Santuari de Lord 
Edats nens/es: a partir de 3 anys
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tot seguint el descens fi ns al 
mirador. Durant aquest descens 
s’ha d’anar amb compte amb 
la canalla, ja que hi ha algun 
marge perillós. Es pot fer una 
petita parada al mirador, i 
segur que alguna foto de 
record, ja que hi ha unes vistes 
impressionants del pantà de la 
Llosa del Cavall i a la serra de 
Busa, que queda just davant. 
A partir del mirador s’ha de re-
cular 10 metres i, en la propera 
cruïlla de camins, s’ha d’agafar 

el de l’esquerre, en el qual hi 
ha un rètol que diu:”15 min. al 
pàrquing del Santuari.” 

Queda menys d’un quilòmetre 
per arribar a un sender estret 
amb tendència a pujar, al cos-
tat del cingle. Durant aquests 
últims metres de tornada, es 
pot observar la vegetació que 
predomina a la zona: el boix, el 
pi roig, l’alzina, la corona de 
reina i l’orella d’ós. 

L’excursió ja s’acaba. Després 
d’una forta pujada (de vega-
des trobem una petita corda a 
mode de barana que permet 
als petits pujar més fàcilment), 
s’arriba a una pista ampla i 
rodada que s’ha de seguir a mà 
esquerra fi ns a on s’ha deixat el 
cotxe.

Teniu la ruta a:
https://es.wikiloc.com/
rutas-outdoor/volta-al-santua-
ri-39891549

Neus Parcerisas
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