5

revista
gratuïta
DEL BAGES
JULIOL/AGOST
2019

entrevista

SARA PUJALS
jugadora del WPT

Caminant entre gegants

STEVE PREFONTAINE

un rebel amb causa
Jordi Camprubí

MARXA NÒRDICA

MÉS QUE CAMINAR AMB BASTONS
Guillem Puig

IRON BIKE

2a Part
8etapes com 8 vides
Raül Montfort

La salut de

LA DONA ESPORTISTA
Ariadna Hernández

FOTO PORTADA: Joan Locubiche (@locubichejoan)

núm.

@araesport - hola@araesport.cat - 662 07 94 00

www.a ra es p o rt.cat

SUMARI
MAIG 2019

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

p. 6

ENTREVISTA

SARA PUJALS

DIFUSIÓ
Té una vessant impresa i una altra digital.
S’imprimeixen 10.000 exemplars mensuals que es distribueixen en botigues
especialitzades (ciclisme, running,
natació...), centres de salut esportiva
(fisioterapeutes, osteòpates, podòlegs,
dietistes, etc..), poliesportius municipals
i entitats esportives privades (clubs, gimnasos, piscines, etc.) del Bages (amb una
població de 180.000 habitants)
També és present a les xarxes socials i al
web www.araesport.cat
CONTINGUT
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, fisioterapeutes, entrenadors personals i d’altres
persones vinculades amb el món de
l’esport. En una agenda d’esdeveniments
esportius (curses, caminades, competicions, etc.) així com sorteigs, recomanacions i rutes.

p. 14

LA MARXA
NÒRDICA

MÉS QUE CAMINAR
AMB BASTONS

p. 17

AGENDA

p. 23

CAMINANT
ENTRE
GEGANTS

STEVE PREFONTAINE
UN REBEL AMB CAUSA

p. 28

IRON BIKE

8 ETAPES COM 8 VIDES

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

p. 32

LA SALUT DE

LA DONA ESPORTISTA

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT
T. 662 07 94 00 · hola@araesport.cat
ARAESPORT N.5 3

sorteig
Vols guanyar aquest conjunt?
Entra a l’Instagram d’ARAESPORT, busca la publicació amb
aquesta imatge i PARTICIPA!

Per genitlesa de:

c/Carrer de Barcelona, 11-13
08242 Manresa, Barcelona
T. 938 74 23 58
www.fasol.es · fasol@fasol.es
4

Juliol/Agost 2019

EDITORIAL
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Aquest número dediquem
l’entrevista a la jugadora de pàdel
Sara Pujals. El pàdel, un esport
jove que està de moda i que cada
vegada té més adeptes... Si la vols
conèixer una mica més, no deixis de
llegir-la!
Parlem dels beneficis de la marxa
nòrdica de la mà d’en Guillem Puig;
de l’alimentació en la dona esportista (ho fa l’especialista en nutrició
esportiva Ariadna Hernández) i reprenem el fil de l’article sobre l’Iron
Bike. Ell Raül Montfort ens descriu
en tot detall com va viure el pròleg
i les 4 primeres etapes del que és
considerada la cursa de bicicleta de
muntanya més dura del món. I per
últim, però no menys interessant,
l’espai Caminant entre Gegants, amb
el relat del Jordi Camprubí sobre la
figura d’Steve Prefontaine.
Estarem encantats d’acompanyar-te
una estona... Que passis molt bon
estiu! tornem setembre, amb més i
millor.
Berta Giralt.

CARACTERÍSTIQUES
T È C N I Q U E S D E L’ E D I C I Ó
IMPRESA
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.

PUBLICITAT
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.

AGENDA
La inclusió a l’agenda és gratuïta, excepte si es publiquen
imatges. Si organitzes algún
esdeveniment esportiu i vols
donar-lo a conèixer, envia’ns la
informació a agenda@araesport.cat
ARAESPORT no es fa responsable 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.

ARAESPORT N.5 5

Fotograﬁa: Joan Locubiche
Sara Pujals (Berga 31/05/1988)
Amb 31 anys, Sara Pujals competeix en
l’elit del millor pàdel mundial, en el World
Padel Tour, fent parella amb Àngela Caro.
El World Pàdel Tour és el circuit professional de referència a nivell mundial. Reuneix
els millors jugadors i jugadores del rànquing i té el seu centre neuràlgic a Espanya, on es juguen 13 dels 15 torneigs que
configuren el calendari. La regularitat de la
Sara en la temporada passada li va permetre situar-se en la 30a posició del rànquing
mundial. La seva millor actuació fou en
l’últim torneig Open de l’any, l’Estrella de
Levante Murcia Open, on va aconseguir
arribar a quarts de final, assolint així el seu
millor resultat com a professional.
Actualment ocupa el número 37 amb
1.058 punts del rànquing individual i el
número 17 en parelles, del World Padel
Tour. Ha estat en la 28a posició.
A la Sara la defineix la seva velocitat,
atreviment i caràcter, domina a la perfecció tant el drive com el revés. Ens trobem
amb ella a les pistes de pàdel de Callús, un
migdia de juny...
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A.E Quina valoració fas del que
portes de temporada?
S.P Ha sigut un inici difícil... Vaig
començar la temporada amb
una parella nova i no va anar bé,
a més jo he canviat de costat,
jugava a la zona de revés i ara
jugo a la zona de dreta, per mi
és un canvi important i he hagut
de treballar molt, m’he hagut
d’adaptar a noves situacions en
pista i a la parella nova, una jugadora considerada bona però que
no ens hem entès a pista...vam fer
quatre torneigs i no van anar bé,
no a nivell de resultats sinó també
a nivell de feeling i vam haver de
canviar de parella. He tingut la
sort de trobar una altra jugadora de molt nivell, l’Àngela Caro
(Saragossa) que tampoc estava
a gust amb la seva parella i que
tampoc els hi anaven bé les coses
i a més a més, és amiga meva.
Ja en el primer torneig que vam
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fer ens vam entendre molt bé....
de fet també juguem el circuit
català, cosa que ens va molt bé
per entrenar, quasi cada cap de
setmana juguem.
A.E L’últim torneig disputat va
ser a Jaén el mes de maig, com
va anar?
S.P A Jaén ja vam jugar amb
l’Àngela i vam arribar a vuitens,
vam passar la primera ronda en
un partit en què era de tu a tu,
amb dues contrincants que tant
podíem perdre com guanyar, no
era una parella que havíem de
perdre si o si, per tant també ens
va anar bé per donar-nos ànims,
va ser un partit complicat de tres
sets, però ens el vam treure i això
ens va donar molta empenta... i ja
comences més tranquil i positiu.
A.E Quins reptes tens per al
final de temporada? Quin calen-

dari tens per davant?
S.P M’agradaria tornar a estar a
quarts. Ara tenim Valladolid del
18 al 23 i Bastadt del 25 al 30 de
juny, aquests són els torneigs més
propers.
A.E Com prepareu un torneig?
S.P Una setmana abans ja saps
contra qui jugaràs i treballem
aquell partit. Una vegada has
treballat aquell partit i l’has
guanyat, toca treballar el següent.
Durant el dia anterior en parles
bastant amb l’entrenador, te’n
vas a dormir pensant en el partit.
Sempre és important imaginart’ho, la visualització prèvia. El dia
del partit, una hora abans o així, ja
estem pel club per parlar-ne una
mica més i fer l’escalfament previ
abans d’entrar a jugar. Un cop
jugat i guanyat el partit, en fem
la valoració i ens posem amb el
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següent, que es juga l’endemà.
Les previes començen dilluns,
nosaltres començem dimecres
i es juga un partit cada dia, fins
divendres.
A.E Havies jugat a tennis, com
va ser el canvi del tennis al pàdel? Vas competir en tennis?
S.P Sí, vaig jugar i competir a
tennis, des dels 11 als 19 anys...
vaig estar al circuit WITA. Als
19 anys vaig deixar de jugar.
Després vaig passar 5 o 6 anys
jugant a futbol primer al Manresa
i després al Santpedor. Després
vaig començar a donar classes de
tennis al Club Tennis Manresa jo
era entrenadora de tennis i al club
hi havia pistes de pàdel, un dia
fent un partit “de paxanga” em
va veure jugar un entrenador de
pàdel i em va dir que perquè no
ho provava de fer alguna classe,
que potser m’agradaria i ho vaig
provar. Com que sóc competitiva,
ja vaig anar entrenant una mica
més i em vaig dir, va, m’apunto
a un torneig! Una jugadora del
WPT fent un torneig per equips
em va dir: perquè no ho proves,
de fer el WPT? i jo li vaig dir,
ostres vols dir? tot és entrenar... i
així vaig començar...
A.E Com hi entres al WPT?
S.P Clar, no s’hi pot inscriure
tothom....depèn del nivell que hi
hagi a cada comunitat, en algunes has de ser de les 2 primeres,
a Catalunya has d’estar entre les

15-20 primeres. I quan t’inscrius hi
ha un màxim de 56 parelles, que
si tenen un rànquing superior al
teu, et quedes fora.
A.E El fet de jugar amb parella,
què comporta?
S.P T’has d’avenir molt i és molt
important saber que jugues en
equip, perquè el fet de ser només
parella, hi ha moments individuals, perquè quan jo tinc la bola
és individual, aquell moment ho
és perquè hi ha l’error, no és com
el futbol que no hi ha un error,
és a dir, sí que pots fer una mala
passada, te la poden prendre i
fer-te gol, la pots tirar fora i no
passa res...en pàdel si la tires fora
és u a zero de l’altre, cada error
compte, per això individualment
has d’estar a tope per no fallar a
l’altre, però a la vegada hi ha moltes jugades que les fas perquè la
teva parella pugui entrar o pugui
fer un determinat punt.
A.E Per arribar en bona sintonia
i coordinades, com ho feu? Cal
entrenar juntes moltes hores?
S.P Si, el problema entre cometes
que ens trobem, és que la meva
parella és de Saragossa i l’únic
entrenament que podem fer és
que ella vingui aquí a fer el circuit
català i així acumulem hores de
partits o bé ella s’escapa i vé
abans o jo hi puc anar abans. Sí
que l’any anterior entrenava amb
una jugadora que vivia aquí Alix
Collombon i va ser molt bo aquell
any i es va notar entrenant juntes,

però és difícil trobar a Catalunya
gaires noies que juguin a pàdel
professional, però ja les hi haurà...
A.E Com veus el pàdel català
femení?
S.P Penso que és dels que té més
nivell, de fet hi ha 4 jugadores,
Marrero, Lucía Sainz, Ari Sánchez i
Gemma Triay que estan a dalt de
tot, entre les 4 primeres parelles i
el circuit català és dels que té més
nivell.
A.E Explica’ns el motiu del canvi de zona, t’hi trobes a gust?
S.P Va sorgir l’oportunitat de jugar
amb una jugadora de revés... ja
m’havia plantejat què tal ho faria
de dreta, per la meva alçada,
al no poder cobrir tant camp,
perquè del revés has de cobrir
molt de camp, tot i que jo crec
que sóc jugadora de revés i tinc
cops de jugadora de revés, vaig
fer el pas. Ho provaré un parell
d’anys.. a veure què. L’adaptació
no està essent fàcil perquè no
estic acostumada als revots de les
parets, sento que no tens tants
forats, el camp no el tens tant
obert, llavors has de ser molt més
pacient, has de tenir molta més
calma, quan des del revés un es
pot permetre ser més agressiu,
més ofensiu, però des de la dreta
suposo que acabaré acostumantme i trobant-me millor i trobant
aquests moments per poder ser
més agressiva.
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A.E En quina posició del
ranquing WPT voldries acabar
l’any?
S.P Sincerament és el que menys
em preocupa, m’importen més jugar uns quarts o derrotar a depèn
de qui a setzens.
A.E Quin és el teu objectiu
esportiu?
S.P Jo m’imagino algun dia jugant
una final però això és una il·lusió,
treballes per això, bé no treballo
per arribar a una final perquè
cada dia tinc reptes i objectius...
ara l’objectiu més proper és
tornar a repetir uns quarts, però
no és gens fàcil... Quan arribes a
vuitens allà ja et pots trobar a una
cap de sèrie i realment són molt
bones i porten anys. La il·lusió sí,
és una final. Mai la tindré? no ho
sé...
A.E Quant de temps entrena
una jugadora de pàdel professional?
S.P Faig unes tres hores al dia,
una hora i mitja de físic més una
hora i mitja de pàdel, aquest és
l’entrenament visible, després
també hi ha el tema de la nutrició,
el fisio, hores de descans...tot
pertany a l’entrenament.
A.E Tot això sota la direcció del
teu entrenador...
S.P Sí, tenim un entrenador, el
Juan Alday que també entrena a
la Marta Marrero, que és la número u del Món i dos preparadors
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físcics, en Dani Oses i el Joaquín
Gómez.
A.E Estar al circuit professional
et permet viure exclusivament
del teu joc? Econòmicament
com està el pàdel femení, es
pot viure del pàdel? Els premis
wpt? Espònsors?
S.P El pàdel femení econòmicament està molt lluny del masculí,
aquest any ha millorat però no
pots viure dels premis del torneig, ho fas dels espònsors, però
tampoc en vius, jo sóc entrenadora de pàdel aquí, al Pàdel Callús i
al Tot Pàdel de Sant Fruitós, visc
d’això.... Gràcies als espònsors

puc competir. Només les parelles
top, les 8 primeres poden viure dels
premis i dels espònsors... Ara, el
masculí és molt diferent...
A.E El pàdel femení és cada cop
més exigent... per què creus que
passa això?
S.P Al final les millores econòmiques i les millores que hem tingut
en general, suposo que han sigut
perquè les noies hem decidit posarnos a entrenar més i demostrar que
podem fer un bon joc, gràcies a
això s’ha vist que hi pot haver un futur per aquest esport i se’ns té una
mica més en compte. Segurament
moltes noies joves s’han posat a
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jugui a la dreta que al revés perquè
no he de cobrir tanta pista. I crec
que tinc mà, és a dir “toque” em
dedico més a “trencar caderes”
que a picar molt fort, si tinc una jugadora de metre vuitanta al davant,
sempre picarà més fort que jo...
tot i que ho intento igualment eh!,
sempre ho intento, tot i que el meu
entrenador em diu que no vagis
per aquí....
El meu defecte és la meva poca
paciència i també buscar massa la
perfecció, no cal tirar-la a un dit del
vidre, pots tirar-la a dos pams més
endins...el meu entrenador em diu
sempre “tu amb molt marge, eh!”
per dir-me que sempre vaig al límit.
Però tot això ho estic intentant
millorar.
A.E El físic marca la diferència?
entrenar més i per això ara hi ha
aquest nivell...i el que hi haurà.
Tu abans jugaves prèvies, ara és
el meu cinquè WPT, jo vaig començar jugant prèvies i era dura,
clar que ho era, però era més
assequible, ara en qualsevol prèvia pots perdre perfectament, el
nivell ha canviat moltíssim, i millor.
Tot això fa que es professionalitzi
més i també se’ns valori més.
A.E Què creus que falta perquè
acabi de consolidar-se, que els
mitjans hi donin més visibilitat?
S.P Crec que falta que molts
més països hi juguin. En quant
a mitjans, des de l’any passat ja

està al Gol TV i hi ha molta gent
que mira el circuit de WPT en
streaming.
A.E Quins són els teus punts
forts? en què creus que podries
millorar?
Des de la meva nova posició....
bé, sóc una jugadora ofensiva,
agressiva, el que passa que en
el pàdel he hagut d’aprendre a
buscar el moment, jo m’ho picava
tot però en el pàdel hi ha una
paret i t’ho tornen tot. Llavors has
de decidir quan picar. Sóc molt
ràpida, això sí, no sóc gaire alta,
abans jugava del revés, ara jugo
a la dreta i per l’alçada millor que

S.P Per mi és molt important, crec
que tots els jugadors treballem més
la part física que la tècnica ja que si
estas molt ben preparat físicament,
pots exacutar bé els cops mentre
dura tot el partit, crec que sí que
és el que marca la diferència, totalment. Arribes més ràpid si has de
fer una bandeja o una bolea si estas bé físcament i si aguantes més
estona aquests esprints i aquests
salts, molt millor.
A.E Quin és el teu referent, com
a estil de joc?
S.P Hi ha moltes jugadores que
m’agraden però en una de les
primeres que em vaig fixar és
Patty Llaguno, és una jugadora de
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revés (jo jugava de revés) que no
és molt alta però fa màgia quan
juga... després la Marta Marrero,
que tinc la sort de veure-la entrenar cada dia, perquè entrena on
ho fem nosaltres (a l’Augusta de
Sant Cugat), la seva perseverança,
entrena a full cada dia i jugant es
nota, ara és la millor del món. Hi
ha moltes més jugadores... Mapi i
Majo Sánchez, Alejandra Salazar,
Lucía Sainz.. però la que més em
va sobtar i en la que em vaig fixar
quan vaig començar, va ser la
Patty Llaguno i realment el que
fa i com ho fa, per mi és espectacular.
A.E Quina recomanació faries a
algú que vol començar?
S.P Ho recomano a qui vulgui
fer esport. Depèn del nivell, et
cansaràs o no. És un esport molt
divertit. És un joc molt social,
quatre persones que estan molt
properes, amb una raqueta que
és molt fàcil notar la bola. Si vols,
pots quedar amb els amics, no
necessites fer classes, a no ser
que vulguis aprendre la tècnica.
Crec que el tema social en aquest
esport hi fa molt.
A.E Una película?
S.P El diario de Noa
A.E Un llibre?
S.P Un món sense fí
A.E Una cançó / grup?
S.P “Sintiéndonos” de Vanessa
Martín.
A.E Costum/manía?
S.P No en tinc cap... potser sí,
cada vegada en els canvis, quan
canvio de costat, m’aixeco de la
cadira, dono dos cops a la pala
amb la mà abans d’entrar a pista,
sempre.
Gràcies Sara i molta sort!
Callús, 12 de juny
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Una mica d’història del

pàdel

L’origen del pàdel el trobem a
Mèxic, es diu que l’any 1974
Alfonso de Hohenlohe viatjà
a Mèxic convidat pel seu amic
Enrique Corcuera i que durant la
seva estada es va interessar per la
pràctica d’un nou esport que recentment havia creat el seu amic,
incorporant a un frontó una altra
paret oposada d’uns 3 metres
d’alçada, col·locant una xarxa al
mig i tancant els costats d’aquesta
pista amb una malla metàl·lica. Es
jugava amb pales de fusta i rebia
el nom de pàdel-tennis.
El seu entusiasme per aquesta
nova modalitat esportiva no es
va fer esperar, ja que Alfonso de
Hohenlohe, en tornar a Espanya i
després d’estudiar i perfeccionar
alguns detalls de la pista i regles
del joc, va construir les primeres
pistes espanyoles al Marbella
Club. Així va començar a promocionar el pàdel entre els seus
amics de la jet-set, els quals de
seguida s’hi van aficionar.
L’èxit que va tenir en poc temps
va atraure figures destacades del
tennis com Manolo Santana, que
va començar a organitzar torneigs
i a propagar el pàdel en tota la
Costa del Sol, on diversos clubs
van començar a construir les seves
pròpies pistes. A l’Estat espanyol,
el pàdel començà a expandir-se a
les grans ciutats i clubs esportius
de Madrid, Barcelona, Extremadura, Andalusia, Galícia i el País
Basc. Es creà la infraestructura necessària per a la pràctica d’aquest
esport per tot el territori i
l’organització del Circuit Nacional
de Torneigs que es desenvolupà
als clubs més prestigiosos.
El ràpid creixement d’aquest
esport va fer que el 25 de juliol de
1991 es creés a Madrid la Federación Internacional de Pàdel, i que
el 1992 es disputés a Sevilla la pri-

mera edició del Campionat del
Món de Pàdel amb la participació d’onze països. El mes de Maig
de 1993 el Consejo Superior de
Deportes va reconèixer el pàdel
com a modalitat esportiva, i un
any després es va aprovar la constitució de l’Agrupación Española
de Pàdel, que finalment es constituí en Federación Española.
La paraula «paddle» es va castellanitzar com a «pádel», entre
altres coses intentant diferenciarse de l’esport homònim que es
practica als Estats Units, amb
diferents regles.
El pàdel va arribar a Catalunya
a mitjans dels anys vuitanta, i va
viure una primera expansió als
noranta i, des de la creació de la
Federació Catalana el 2004, ha
crescut de manera espectacular
en nombre de clubs, llicències federatives i practicants. L’any 1984
es va construir la primera pista de
pàdel al Reial Club de Golf del
Prat i l’any següent també ho van
fer el Club Esportiu Bonasport
de Barcelona i el Club de Tennis
Ciutat Diagonal d’Esplugues de
Llobregat, que van ser els dos
principals impulsors d’aquest
esport. L’èxit que va tenir el pàdel
va animar altres clubs com el
Reial Club de Polo, el Reial Club
de Tennis Barcelona i el Can
Mèlich Club de Sant Just Desvern
a construir també pistes de
pàdel. A conseqüència d’això, el
1990 es va constituir l’Associació
Catalana de Pàdel, que aquell
mateix any va expedir les primeres catorze llicències de jugador i
va organitzar el primer Campionat
de Catalunya.
Font: Wikipedia.org /padelstar.es

ESPAI P UBLICITARI ARTS MARCIALS

ARTS MARCIALS PER A INFANTS
MUGENDOKIDS
Víctor Font

El sistema Mugenkids,
és un innovador mètode
d’ensenyament d’arts marcials
que s’imparteix a l’Escola
d’Arts Marcials MUGENDO.
Es tracta d’un programa
educatiu avalat per psicòlegs
i pedagogs, adreçat a infants
a partir de 3 anys, moment en
què es troben en ple desenvolupament de les seves
habilitats psicomotrius. Els
alumnes aprenen, no només
uns moviments i una tècnica,
sinó que també interioritzen
valors com la disciplina, el
respecte i l’autocontrol, a partir
de l’adquisició de bons hàbits i
normes de conducta.
Disciplina i valors que els
ajuden a adquirir autoestima i
seguretat en ells mateixos.
Precisament per això, en nens
que hagin de superar pors i/o
inseguretats, la seva pràctica
resulta ser molt eficaç. En nens
entre 5 i 8 anys els ajuda en
l’establiment de límits, pilar
fonamental en el desenvolupament físic i emocional.
El programa fa un seguiment
dins i fora del Tatami, amb

l’establiment de pautes i
rutines a complir també quan
s’és a casa, amb la família o en
qualsevol altra situació.
Quins beneﬁcis aporten les
Arts Marcials als infants?
És una activitat que ajuda a
millorar les relacions socials
i familiars. Els nens es relacionen de manera positiva i
respectuosa amb altres nens i
amb la família.

Els alumnes adquireixen el
sentit de la disciplina, dins
i fora de l’escola. Les Arts
Marcials motiven els nens a
tenir una conducta excel·lent i a
donar bon exemple als altres.
Les tècniques realitzades en
cada classe desenvolupen la
coordinació i la psicomotricitat.
La primera habilitat que
s’ensenya al programa de
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Mugenkids és la concentració. Una de les habilitats que es
desenvolupen, més valorades
pels pares.
La realització de la l’activitat
augmenta la conﬁança,
l’autoestima i la seguretat
dels infants. Les classes són
molt divertides, didàctiques i
fàcils.
Es potencia un model de
conducta que reforça els
bons valors. A cada classe, els
instructors conversen amb els
nens sobre lliçons de seguretat,
evitar els conflictes i fomentar
el desenvolupament personal.

El nen aprèn a ser disciplinat
i responsable amb les seves
tasques personals i escolars.
Se l’ajuda a fixar i complir
metes. El programa Mugenkids
inclou un sistema de recompenses i premis diaris (metes
a curt termini) juntament amb
promocions de cinturó (metes a
llarg termini).
Millora notable dels nens
a l’escola. El programa
Mugenkids desenvolupa la memòria, l’autonomia, la constància i sentit de la responsabilitat.
Característiques necessàries
per assegurar l’èxit escolar.
Víctor Font

Director Tècnic Mugendo Manresa

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

la marxa nòrdica
més que caminar amb bastons
Guillem Puig

Sortir a caminar amb un parell
de bastons és del tot normal,
fins i tot es podria dir que és poc
habitual trobar un grup de senderistes on la majoria no vagin equipats amb dos pals de trekking.
Però ja veurem que caminar amb
un bastó a cada mà, “punxant
olives”, difereix molt del que es
coneix com a Marxa Nòrdica.
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La Marxa Nòrdica, té els seus inicis a Finlàndia, els anys 30, on els
esquiadors de fons l’utilitzaven
per entrenar-se durant els
mesos que no tenien neu. Més
endavant, a Finlàndia mateix,
es va començar a introduir a les
escoles secundàries com a variabilitat en l’aprenentatge motriu, i
finalment a finals dels noranta es

van començar a fer les primeres
marxes populars amb bastons i a
dissenyar material específic.
La podríem definir, doncs, com
una activitat que amplifica la
nostra manera de caminar natural
amb l’ajuda activa dels bastons,
que permeten impulsar-nos
endavant i lluitar contra la força

MOU-TE!

de la gravetat, per obtenir una
gran activació muscular i adoptar
una postura biomecànicament
més correcta. És per això que
si en dominem bé la tècnica, es
converteix en una activitat molt
completa i a la vegada, terapèutica.
De tots els seus beneficis, en
podem destacar els següents:
• Un 70% més d’activació muscular que caminar normal: això
es tradueix en una menor càrrega
a nivell de la columna a causa de
la major sustentació per part de
la musculatura del tronc i braços.
• Drenatge limfàtic de les
extremitats superiors: això
converteix la Marxa Nòrdica en
una activitat perfecte a nivell
oncològic per prevenir el limfedema. Això es deu principalment al
bombeig muscular que exerceix
la mà i el tríceps en els moments
d’empènyer i deixar anar el
bastó.

• Mobilització de les cintures
escapular i pèlviques: cada vegada més rígides a mesura que
envellim, aquests moviments de
dissociació ajuden a amplificar
els nostres rangs articulars.
• Ens permet caminar més
ràpid sense percebre un gran
increment de l’esforç: l’ús
correcte de la tècnica permet
fer un caminar més eficient, és
a dir avançar més cansant-nos
el mínim possible. És per tant
una gran eina per la readaptació a l’esforç en persones amb
patologia cardiorespiratòria o
senzillament que parteixen d’una
tolerància a l’esforç disminuïda.
• Ens fa ser més conscients del
nostre cos: emprar la tècnica correctament requereix una atenció
especial sobre com ens movem
i què sentim respecte el nostre
cos i l’entorn, i activar el nostre
sistema nerviós central per tal
de coordinar els dos hemisferis,

fet que crea noves connexions a
nivell neuronal.
• Una potent vessant social: per
últim, aquesta activitat sol ser una
font inesgotable de companyies
i entorns nous per descobrir, que
fan un “reset” al nostre sistema
nerviós central i ens permet veure
les coses d’una altra manera.
Hem vist doncs que és una bona
tècnica per fomentar l’exercici físic a nivell terapèutic, i prevenir o
pal·liar així moltes patologies sistèmiques i neuromusculars. Però
un ús correcte de la tècnica, utilitzada en terrenys de més desnivell, pot ser un gran complement
per a corredors de muntanya que
busquen superar pendents amb
més eficiència i menor desgast
muscular d’extremitats inferiors.
No s’hi val, però, a agafar els bastons i dir que te’n vas a fer marxa
nòrdica. És important primer
establir una bona base tècnica,
ja que, si no, és difícil que en
puguem aprofitar els beneficis.
L’aspecte tècnic seria motiu d’un
altre article, potser força més extens. Per tant, us recomano que
us deixeu guiar per un instructor
o professional de la salut format
en la tècnica, que en conegui els
secrets, tot i que alguns ja us els
he desvelat.
Ja ho sabeu, el moviment és vida.
Guillem Puig Junyent

Fisioterapeuta col·legiat n. 8369

Especialista en teràpia manual,
dolor miofascial i punció seca,
Corredor i escalador.
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DIJOUS 11 DE JULIOL
19ª edició
VALLHONESTA
X-TRAIL i
CIRCUIT INFANTIL
Corre o camina sota la llum
de la lluna.
10 km nocturns de
trail running en estat pur.
Hora sortida:
X-Trail 10 km.: 21h
Circuit infantil 1 km.: 20h
Lloc: Plaça 11 de Setembre de
Sant Vicenç de Castellet.
Més informació i inscripcions
gratuïtes a www.ceac.cat
Sant Vicenç de Castellet

DISSABTE 20 DE JULIOL
Sortida: 11:00h al Club Nàutic
Sau (Pantà de Sau)
Arribada: Plaça Major de Vic
Vic

XI TRIATLÓ
INFANTIL
DE LA BAELLS
Hora: A partir de les 10h. a la

DISSABTE 13 DE JULIOL
LA NOCTURNA
DE TORELLÓ
10Km
Sortida a les 20.30h
Lloc: Plaça de la Sardana
Torelló
DIUMENGE 14 DE JULIOL
TRIATLÓ
D’OSONA - SPRINT
750 m natació
/ 24 km ciclisme /
5 km cursa a Peu
-natació: 750m (Pantà de Sau)
-ciclisme: 24,6km
(Vilanova de Sau-FolguerolesCalldetenes-Vic)
-carrera a peu: 5km (Vic)

ARAESPORT N.5 17

Agenda

zona de la presa de la Baells.
Categories: des de P4 a infantil.
Més info: http://www.triatloberga.cat/xi-triatlo-infantil-de-labaells/
Berga
15a Edició
LA NOCTURNA
D’ESPARREGUERA
Prova d’orientació amb
Bicicleta de Muntanya (BTT)
que fa més de 20 anys que
es celebra.“RAID Nocturn
d’Esparreguera”.
Modalitats:
Nocturna Classica:
28Km 750m+
Nocturna Extrem:
38Km 1.000m+
Nocturna Plus:
43Km 1.150m+
Sortida: de les 21.30 a les 23h.
Arribada: De les 24h a les 3h.
La sortida es realitzarà per
grups, cada 1 minut sortiran
dos grups alhora, els primers
grups a sortir seran els equips
de La Nocturna Extrem i La
Nocturna Plus, ja que el seus
circuits són més llargs i seguidament ho faran els equips de
La Nocturna Clàssica.
DIUMENGE 21 DE JULIOL
BORREDÀ
XTRAIL
Marató
Sortida a les 7.30h.
Trail de 30k
Sortida a les 8h.

Trail de 21
Sortida a les 8.30h.
Trail de 14 Km
Sortida a les 9h
Xtrail Kids, a partir de les
9.30h.
Lloc: A la plaça Major
www.xtrailmarathoncup.com
Borredà
XIX TRAVESSIA
BAELLS BERGUEDÀ
NÀUTIC
750m sortida a les 11h.
2.000m sortida a les 12h
Organitza:
www.triatloberga.cat
Berga

18a Edició
TRIATLÓ
POPULAR
DE MALGRAT DE MAR
500 m Natació/
12 km. bicicleta de muntanya/
4 km. cursa a peu.
Sortida a les 9.15h de la Plaça
Xesco Boix.
http://www.gem-malgrat.
cat/11a-triatlo-popular/
Malgrat de Mar

DISSABTE 27 I DIUMENGE
28 DE JULIOL
XXXVII
12 HORES
DE NATACIÓ
Hora: de16h a 4h
Piscines Municipals.
Sant vicenç de Castellet

DIUMENGE 28 DE JULIOL
AQUATLÓ
DE CUNIT
Sprint
1.000 m Natació
5 km Cursa a Peu.
Hora: A les 9.30h
Lloc: Al Passeig Marítim, davant l’Estació de la RENFE.
Cunit

DISSABTE 3 D’AGOST
URBECROSS
TROFEU VILA DE
TONA
4.500m
Hora: A partir de les 19h
Sortida i arribada a la plaça
Major.
Tona
DIUMENGE 4 D’AGOST
CURSA POPULAR
DE BAGÀ
8,1Km
Hora: A les 9h.
Sortida i arribada:
Plaça del Raval, 1
atletismebaga@gmail.com
Bagà

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT
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70a Edició
TRAVESSIA
DE SITGES
Inclosa dins del Calendari
Oficial del Circuit Català de
Travessies de la Federació
Catalana de Natació
Petita 300m
Hora: A les 9.30h
Lloc sortida: Platja de la Ribera
(davant Hotel Subur)
Lloc arribada: Platja de La
Fragata.
Mitjana 800m
Hora: A les 9.30h
Lloc sortida: Platja de l’Estanyol
(al costat instal·lacions Platje
CNS)
Lloc arribada: Platja de La
Fragata.
Gran: 2.200m
Hora: A les 10.15h (masculí)
(10.30h femení)
Lloc sortida: Platja de les Anquines (davant ME Terramar)
Lloc arribada: Platja de La
Fragata.
Travessia Federada (hi ha
diferents categories) i Travessia
Popular (una sola categoria)
Veure +info: http://www.cnsitges.com.
Sitges
DISSABTE 10 D’AGOST
CROSS DE
LES COROMINES
5Km
Hora: A les 19h
Lloc de sortida i arribada: Era
de les Coromines.
Aguilar de Segarra

DIUMENGE 11 D’AGOST
CURSA
DEL FAU
Hora: A les 8h
Sortida: Plaça Major de
Maçanet de Cabrenys
Més que Mitja 25 km
Puja i Baixa 15 km
Popular 8 km
http://cursadelfau.cat/
Maçanet de Cabrenys
DISSABTE 17 D’AGOST
MOIXERÓ
TRAIL
VK ROCA
TIRAVAL 3,5Km
Sortida A les 17h
La més explosiva de les curses.
Des de Bagà al cim de la Roca
Tiraval, una talaia privilegiada
sobre les valls del Bastareny
i de l’Alt Llobregat on es pot
contemplar tota la carena del
Moixeró, la Serra del Cadí, la
Serra de Montgrony, el Taga, el
Catllaràs i el Sobrepuny…
CURSES XS De 1 a 5Km
Sortides a partir de les 17h.
https://trailmoixero.cat
Bagà
DIUMENGE 18 D’AGOST
XIII TROBADA
ARISTOT TRAIL
23.5K 1750+
(puntuable campionat OPENS
FEEC i XI CADÍ-CircuitFer)

Hora: 8h
Arribada/Sortida: Plaça del
poble.
Aristot, Mirador d’Aransa, Turó
Punço, Roc Xic, Roc Gros, Prats
de Sorri, Castellnou de Carcolze, Aristot
HALF-TRAIL 16K 990+
(PUNTUABLE XI CADÍ-CIRCUITFER)
Hora: 9h
Arribada/Sortida: Plaça del
poble
Aristot, Esqueixa, Pla de Llet,
Mirador d’Aransa, LaTorre,
El Prat de la Vila, Poble Vell,
Aristot.
PRO 10K 660+(puntuable XI
CADÍ-CircuitFer)
Hora: 9h
Arribada/Sortida: Plaça del
poble
Aristot, Cortal de Cassanet, Els
Cortals, El Prat de la Vila, Poble
Vell, Aristot.
OPEN 6.2K 290+ CURSA-CAMINADA (puntuable CADÍCircuitFer petit)
Sortida: 9h
Arribada/Sortida: Plaça del
poble
(De 0 a +99 anys)
Aristot, Cortal de Cassanet,
Els Cortals, Castell d’Aristot,
Aristot.
Bossa corredor i rou Aneto a
tots els participants.
Fideua Ca l’Estudi tots els
participants
Samarreta Tècnica Tuga (TRAIL,
HALF-TRAIL, PRO) 180 primers
Samarreta Casual Coto (OPEN)
50 primers
+info:
www.circuitfer.cat/curses-2019
615.617.350 WhatsApp
Aristot
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MOIXERÓ
TRAIL
CURSA XTRAIL 37Km
Sortida A les 8h.
El recorregut segueix una forma
d’olla, resseguint la carena de
la Baga Major, s’enfila al Coll
del Tancalaporta (2.450m punt
culminant de la cursa), continua
per la Serra d’Estalabards fins
al Coll de Pendís i emprén una
vertiginosa baixada pels Empedrats (antic camí ral envoltat de
majestuoses parets).
CURSA TRAIL 24Km
Sortida A les 9h.
Ressegueix la Baga Major
fins al Coll de la Bena i torna
pel costat del Riu Bastareny.
El recorregut és circular, amb
sortida i arribada a Bagà. No hi
ha passos tècnics, transita per
senders tous i agradables amb
vistes impressionants del Pedraforca, el Comabona, el Moixeró,
Ensija…
CURSA STRAIL 12Km
Sortida A les 10h.
Una exprès en tota regla.Puja
a la Baga Major i cresteja fins
al cim de la Roca Tiraval, per
després baixar per un sender
tècnic i ràpid que en poc més
de 3km fins la meta. Transita
per senders tous i agradables a
la pujada, i tècnics a la baixada. Vistes impressionants del
Pedraforca, el Comabona, el
Moixeró, Ensija…
https://trailmoixero.cat
Bagà

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT
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CAMINADA
DE FESTA
MAJOR DE
TARADELL
15Km
Lloc de sortida: Plaça de Les
Eres
Taradell
DISSABTE 24 D’AGOST
CASTELL-CASTELL
Asfalt running
3,1Km
Sortida: Plaça de l’Era
Castellterçol
TRIARLÓ DE
MUNTANYA DE
BALAGUER
-Sprint
(Puntuable campionat de Catalunya)
750 m Natació
24 km BTT
5 km Cursa a Peu
Hora sortida: A les 16.30h de
Sant Llorenç Montgai
Balaguer
DIUMENGE 25 D’AGOST
LA MARRANA
SKYRACE
Dos recorreguts:
Volta del Gegant 23Km
Sortida a les 9h.
Circ de Morens 11Km
Sortida a les 9.30h
Sortida i arribada: Vallter 2000
Setcases

GRADUEM
LES TEVES ULLERES
ESPECIALITZADES
Natació, submarinisme, btt, pàdel,
tennis, motocross i molt més!
DESCOMP
TES
Pss. Pere III, 12 - 2a planta. Manresa
93 872 21 30 · info@neurovisio.com

www.neurovisio.com

ESPECIAL
S
presenta
nt aque
al nostre st anunci
centre

ORGANITZES UNA
ACTIVITAT ESPORTIVA I
VOLS PUBLICAR-LA
A L’AGENDA?
ENVIA UN MISSATGE a:
hola@araesport.CAT
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STEVE PREFONTAINE
un REBEL AMB CAUSA
Jordi Camprubí
“Pre, Pre, Pre...!!!”, aclamaven
com una sola veu les boques
de milers d’espectadors mentre
Prefontaine entrava a la pista i
saludava als qui allí s’hi reunien.
Corredor i públic semblaven fets
l’un per l’altre, es retro-alimentaven. La seva manera agressiva
de córrer, impetuosa, estimulava
la gent com mai s’havia vist en
una pista d’atletisme, i el que va
començar com una veneració
local, de mica en mica es va anar
expandint per tota la llargada
del territori nacional. Amèrica
l’adorava. Prefontaine, personificava com ningú l’esperit indomable de la joventut: era guapo, tenia carisma i sabia tractar els seus
fans, però el més important de
tot era que corria com ningú: “Hi

ha qui crea amb les paraules, amb la música o qui ho
fa pintant amb un pinzell.
A mi m’agrada pensar que
estic fent una cosa bonica

quan corro. Que aconsegueixo que la gent es pari
i digui: “No havia vist mai
ningú córrer d’aquesta manera”. Per mi no es tracta
només de córrer, és una
qüestió d’estil. És ser capaç
de fer alguna cosa que no
s’hagi fet mai abans. És ser
creatiu.”, diria d’ell mateix.
Steve Prefontaine va néixer el
1951 fill d’una costurera d’origen
alemany i d’un fuster i soldador
que havia anat a servir a Alemanya amb l’exèrcit americà
durant la intervenció de les forces
d’ocupació a la Segona Guerra
Mundial. Vivien en una població
costanera de l’estat nord-americà
d’Oregon anomenada Coos Bay
la qual, es diu, ajudaria a forjar
el caràcter vigorós del seu fill
més il·lustre amb una tradició
d’homes durs que provenien de

la pesca, la vigilància costera i la
tala de boscos. Sempre involucrat en els esports, especialment
en el futbol americà i el basquet,
Prefontaine va ser un jove actiu
que des de ben aviat va tenir clar
quin havia de ser el seu objectiu
si volia arribar a ser algú en un
lloc on no hi havia gaires oportunitats de triomfar en res: havia de
ser atleta. Una de les coses que
més admiraven d’ell els qui van
compartir-hi entrenaments era la
seva determinació. Així el recordaria el qui va ser el seu primer
entrenador Walt Mclure:

“El què el feia veritablement únic, no era el seu
estil ni el seu talent, que
eren francament millorables, sinó la seva intensitat.
Sempre era el que més
s’esforçava de tots. I una
altra cosa: la seva habilitat,
natural o apresa, de controlar la fatiga, el sofriment,
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més enllà dels llindars majoritaris”.
Amb 19 anys i després d’haver
destacat en les lligues escolars
i guanyat el campionat nacional
quatre vegades consecutives,
moltes universitats se’l disputaven. Al final, però, mogut per
l’aurèola llegendària que envoltava el nom del seu entrenador:
Bill Bowerman, es decidí per la
Universitat d’Oregon, la qual acabaria esdevenint un referent com
a planter de grans promeses de
l’atletisme universitari que després farien el salt a professionals.
Bowerman, qui en aquella època
ja era un teòric de l’entrenament
i un innovador pel que fa a
nous materials per als tartans
d’atletisme i al disseny d’un
calçat esportiu que revolucionaria
el mercat, amb els anys es convertiria en co-fundador d’una de
les marques més emblemàtiques:
Nike. De Prefontaine diria

que allò que el feia diferent
de la resta de bons atletes
era la seva capacitat per
estar involucrat al 200% en
moltes altres activitats. I era

cert: malgrat el seu nou estatus
d’estrella i l’haver de compaginar
els seus propis entrenaments
amb els estudis de Comunicacions, Prefontaine mai va deixar
d’encoratjar i compartir els seus
coneixements amb els joves,
de sortir a córrer amb grups
d’adults o d’engegar un programa d’entrenaments destinat als
reclusos d’un centre penitenciari
proper.
I tot això en una època en la qual
els esportistes amateurs, i per
tant sense sou, eren els únics que
podien participar en competicions internacionals representant
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Imatge: Steve Prefontaine 1970. Foto: University of Oregon Libraries

el seu país, cosa que va enfrontar
permanentment Prefontaine amb
la AAU (l’Amateur Atlètic Union)
per la condició quasi de vassallatge amb què aquests tractaven
els esportistes d’alt nivell. Amb
els 100$ al mes que li pagava la
universitat, Prefontaine va optar
per viure en una caravana per
allunyar-se de l’assetjament constant de la gent i perquè, malgrat
ser una persona sociable, estimava el seu propi espai de solitud.

Munic 1972
Les Olimpíades de Munic 1972,
havien de ser per a Steve Prefontaine, la seva consagració com
a atleta internacional. A casa,
als Estats Units, havia demostrat
sobradament que era un dels
corredors més ràpids del circuit
i la seva manera de córrer junt
amb la seva personalitat i el seu
magnetisme l’havien convertit en
un ídol de masses. Però a Munic
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correria per aconseguir la victòria
als 5000 m i, per tant, la medalla
d’or: “Tinc clara quina ha de

ser la meva estratègia: esprémer el pas a la meitat de
la cursa i confiar que aquell
dia les coses em surtin bé,
perquè si sortim a un ritme
conservador, llavors les
coses se’m poden complicar”. Prefontaine era plenament

conscient de la classe dels seus
competidors, s’hi havia enfrontat
moltes vegades en estajos que
havia anat fent per Europa en
vàries ocasions i de quins havien
estat els seus resultats anteriors,
però allò eren els Jocs Olímpics i
per a ell, malgrat la seva joventut,
no hi havia terme mig. Fidel a la
seva filosofia, no escatimaria ni
un gram de la seva energia si no
era per aconseguir l’or. La resta,
si havia estat capaç de buidar-se
completament, no li importaven.
No era una qüestió d’arrogància
o d’orgull, encara que sovint se’l
mal interpretés i se’l jutgés de
presumptuós, sinó que sempre
va actuar amb una franca i total
honestedat amb els seus principis.
Fou, però, durant els dies previs
a la competició, que un fet capgiraria el normal funcionament
dels esdeveniments. Mentre
l’equip de Prefontaine s’hi estava
concentrat, a la Vil·la Olímpica
un grup armat de palestins van
segrestar i matar 12 membres
de l’equip israelià, entre atletes i
entrenadors, en un atac que va ser
retransmès per les televisions de
tot el món. Malgrat la commoció
i indignació d’aquells qui ho van
viure d’aprop, Prefontaine no va
voler renunciar a quin havia estat
el seu objectiu d’ençà que havia
començat a córrer i, dos dies
després, es presentava a la final
olímpica dels 5000 m llisos.

Imatge: Steve Prefontaine. Foto: @TheStevePre

El dia de la prova el temps
s’havia aixecat xafogós i el sol
colpejava amb força la part de
la pista que no quedava coberta
pel sostre translúcid de l’estadi
mentre 80.000 persones esperaven ansioses el tret de sortida
de la que seria, segurament,
la millor cursa de 5000 m de la
història. Malgrat les expectatives,
fou un començament lent i, en
certa manera, decepcionant per
les aspiracions d’un Prefontaine
que havia anticipat una cursa
ràpida i sobre la qual havia assegurat guanyaria aquell que fos
capaç de suportar un major grau
de sofriment. A quatre voltes pel
final, l’atleta d’Oregon, ansiós
per tanta parsimònia, va decidir
que ja n’hi havia prou i va sortir
a per totes mentre el públic,
embogit, es rendia als seus peus.
Dels 13 corredors, només 4 van
poder aguantar el seu canvi de

ritme i, quan semblava que tot
s’acabaria decidint a l’última
volta, Prefontaine, que havia
intentat dos atacs que havien
estat neutralitzats i quedant-se
arraconat al carril interior, es va
quedar sense forces a la darrera
corba abans d’encarar la recta
final. Fou en els darrers 12 metres
quan un corredor anglès, que
s’havia quedat despenjat després
d’una de les escomeses de
Prefontaine, li arrabassaria la possibilitat d’endur-se ni tan sols el
bronze. Aquest fou, sens dubte,
el moment més amarg de tota la
seva carrera esportiva i el qual trigaria molt temps a superar, però
també era cert que aleshores en
Prefontaine només tenia 24 anys
i havia competit contra esportistes molt més experimentats que
ell. Amb tot, havia quedat el 4rt
millor atleta del món després
d’haver lluitat per aconseguir l’or,
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no es podia retreure res. En retornar a casa, tampoc els milers de
seguidors incondicionals de Pre
podien criticar-li-ho. Amb el seu
esperit competitiu, havia ajudat a
crear una de les més grans curses
de 5000 m de la història reblada
per la seva empenta en les dues
últimes voltes en què s’havia entregat amb cos i ànima. No havia
guanyat, cert, però el seu coratge
seguia sent inspirador.
Amateur vs Professionalisme
Steve Prefontaine va viure sempre
amb el cor enredat entre dues
aigües. Per una banda, hi havia
la necessitat inevitable de pagar
les factures i poder-se guanyar
lícitament la manera de fer-ho a
través de programes de patrocini
o dels diners obtinguts pels seus
bons resultats, especialment en
proves internacionals, cosa que
els estatuts de l’AAU li prohibien
explícitament. Per l’altra, el desig
de poder competir al més alt nivell contra els millors esportistes
del món en proves com la dels
Jocs Olímpics, cosa que només
podien fer els atletes amateurs,
les condicions dels quals diferien
molt de si eres europeu (amb
majors avantatges i millors programes de suport als esportistes
d’elit) o americà. Prefontaine es
va passar tota la seva vida reivindicant la seva condició d’americà
però criticant un sistema que no
li permetia dedicar-se al 100% al
seu esport i que li dictava les curses a les quals podia i no podia
assistir (especialment aquelles
que anaven acompanyades d’un
substanciós premi en metàl·lic i a
les quals Prefontaine asistia quasi
de forma clandestina).
Després de la seva graduació i
convertit ja en una llegenda, era
inevitable que la marca Nike,
amb arrels a Oregon, truqués a la
porta de Prefontaine. Ell va ser el
primer atleta a vestir les sabatilles
de la marca i el primer a rebre
algún tipus de contrapartida per
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Imatge: Mark Allen i Dave Scott durant l’Ironman de 1989. Foto: Lois Schwartz

Imatge: Steve Prefontaine 1973. Foto: news.nike

fer-ho: uns 5000$ a l’any, després
de col·laborar amb diversos
clínics atlètics per a nens, d’haver
ajudat en la inauguració de la
primera botiga al detall que la
marca va tenir en la seva història
i d’haver après tot allò relacionat
amb la creació i fabricació del seu
famós calçat esportiu. Gràcies al
seu tarannà generós, fou gràcies
a ell, també, que els seus principals rivals van començar a rebre
de part seva les vambes amb les
quals des d’aleshores competirien i guanyarien en les principals
curses del món. Ell mateix s’havia
autodesignat: gerent de relacions
públiques nacionals. Malauradament, l’ombra de l’AAU era
molt allargada i aquesta sempre
va estar vigilant de molt a prop
a Prefontaine amb amenaces i
sancions.
El punt culminant va arribar el
1972 just després de la seva
participació en els Jocs Olímpics

de Munic. Aquell mateix any es
va formar la ITRA (la International Track Association) amb
la intenció d’establir un circuit
professional als Estats Units i,
eventualment, per la resta del
món. Molts esportistes s’hi van
adherir però buscaven algú que
fos realment un revulsiu per a la
competició i que servís com a
veritable reclam, per això no van
dubtar ni un minut en proposar-li
a Steve Prefontaine. La ITRA va
arribar a oferir-li fins a 100.000$
a l’any, però Pre, per a qui poder
competir de nou a les Olimpíades de Montreal de 1976 era una
manera de rescabalar-se de la
seva “derrota” a Munic i malgrat
haver lluitat sempre amb molt
d’esforç per tirar endavant sense
cap mena d’ajuda governamental, no podia assumir que, acceptant la seva proposta, per molt
temptadora que fos, renunciaria
així al seu somni de guanyar una
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Per saber-ne més:
“PRE: The Story of America’s
Greatest Running Legend, Steve
Prefontaine”
Autor:Tom Jordan
Paperback, 1997

Les millors marques d’Steve Prefontaine:

Imatge: Steve Prefontaine i Bill Bowerman

- 1.500m: 3’38”01
- 1 milla: 3’54”06
- 3000m: 7’42”06
- 2 milles: 8’18”04
- 3 milles: 12’51”04
- 5.000m: 13’21”09
- 10.000m: 27’43”06

30 de maig del 1975

Frank Shorter el qual guanyaria
la medalla d’or a la marató dels
Jocs Olímpics de Munic de 1972
i la de plata als Jocs de Montreal
de 1976, a fer uns testos innovadors per l’època en els quals es
mesurarien les afectacions fisiològiques en un esportista d’alt
rendiment. Tot i que Shorter va
sobresortir com el corredor més
eficient, Prefontaine va treure la
puntuació més alta en capacitat
de consum d’oxigen (més d’un
84%) només igualada per un o
dos esportistes en tot el món.

El 1975 havia de ser l’any en què
Prefontaine, alliberat ja dels seus
dilemes sobre si convertir-se o
no en atleta professional, havia
encarat tota la seva preparació
amb l’únic objectiu dels Jocs
Olímpics a l’horitzó. A principis
d’any va anar convidat a Dallas,
juntament amb altres esportistes
d’elit, entre ells el seu amic i rival

Després va participar en una
sèrie de competicions internacionals per Europa i, en retornar, va
aprofitar per fer una estada d’uns
dies d’entrenament en alçada.
Un cop a Oregon es va dedicar
en cos i ànima a l’organització
d’una trobada internacional, de
la qual Prefontaine n’era el principal promotor, que havia de tenir

medalla d’or, a la vegada que se
li limitarien les curses a les quals
podria participar i hauria de trencar la seva relació professional
amb Nike, ja que els atletes amateurs no podrien tenir cap mena
de tracte amb algú considerat un
atleta professional. Així que va
rebutjar la seva oferta. Prefontaine volia guanyar una medalla
d’or i volia fer-ho per a ell i per
a tota la gent que li havia donat
suport durant tots aquells anys.

lloc ben aviat i havia de comptar
amb els millors especialistes del
món. Fou precisament durant
un dels dies en què se celebrava aquesta competició quan el
cotxe de Steve Prefontaine, la nit
del 31 de maig del 1975, en un
revolt d’una carretera que havia
recorregut desenes de vegades,
se sortí de la traçada i volcà provocant-li la mort al cap de pocs
minuts. Tenia 24 anys i la notícia
colpejà amb força no només a la
comunitat atlètica sinó també a
tots aquells per a qui el corredor
d’Oregon havia sigut molt més
que un simple corredor i que mai
oblidarien el llegat d’un atleta
que fou un mite ja en vida.

Jordi Camprubí
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IRON BIKE
2a part

8 ETAPES COM 8 VIDES, LES 4 PRIMERES
Raül Montfort
Foto: Cablepress

En l’anterior article vaig situar
quin tipus de cursa és l’IronBike,
una de les curses més dures
del món en bicicleta de muntanya, vaig explicar l’essència de
l’esdeveniment, la preparació
prèvia i algún detall de la inscripció. En aquest article em centraré
en els 8 dies de cursa, concretament en les 4 primeres etapes i
en un altre número, parlaré de
les 4 últimes. Intentaré explicar
amb detall el lloc on es realitza la
cursa i la duresa extrema en què,
en alguns moments, es viu.
21 de Juliol del 2018 | Dissabte
| Pròleg | 35 km | 1.500m |
Ja som a Limone, al Piemonte Italià, al peu dels Alps més
feréstecs, limitant amb França.
Hem dormit molt bé en un
Aparthotel i hem menjat tot el
que hem pogut per tenir prou
reserves els dies que vénen.
Avui toca el brífing, recollida de
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dorsals i acreditacions oportunes.
Al matí ens han comprovat que
el certificat mèdic i la targeta
federativa fossin correctes i,
després de la corresponent foto
amb l’helicòpter que ens seguirà
durant tot el recorregut, ens
preparem per a l’etapa.
A la tarda, l’etapa, d’uns 35 km i
més de 1.500 metres de desnivell. Aquesta etapa pròleg té un
tret diferencial fins el 2018, tots
els participants entreguen les
bicis a l’organització perquè les
traslladin al punt de sortida situat
a Tende (França), els participants
per anar de Limone a Tende ho
fan en tren. Un cop ets a Tende
on ja hi ha les bicicletes, es dóna
el tret de sortida del pròleg, que
consisteix a pujar per la zona
del Coll de Tende i baixar per
l’altra banda de la muntanya fins
al punt on hi ha el campament
a Limone (on hem agafat el tren
inicialment). L’any 2018 el temps

no era massa bo i només sortir
va començar a ploure, cada cop
amb més intensitat. Mentre anaves pujant, primer per asfalt i després per una pista ampla, el fred
es feia cada vegada més present,
i en aquests casos i encara més
en una etapa curta com aquesta, el més prudent és no parar i
apretar, cosa que vaig fer, però
sempre tenint al cap que la cursa
realment començaria l’endemà,
on les etapes i duresa no tindrien
res a veure amb aquesta.
Com deia, l’etapa pujava per pista (com la majoria de les pujades
de l’Ironbike) i a la part més alta
de l’etapa, la pluja va ser molt intensa, fins i tot glaçava i notaves
com les gotes es clavaven com
agulles a sobre la pell, de manera
que, el descens fins a meta per
a molts es va convertir en un
calvari, ja que es realitzava per
corriols i trialeres, com la majoria
de les baixes del Iron. Aquest
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descens en condicions normals
hauria estat espectacular i per
gaudir d’allò més, però aquell dia
es va convertir en un problema
pels menys tècnics, amb caigudes, hipotèrmies i més fatiga de
l’habitual. En el meu cas, vaig
veure com uns bascos i asturians,
més acostumats al fang i aquestes condicions, em passaven per
sobre al descens i, encara ara, em
pregunto com s’ho feien per anar
tan de pressa i no caure, quan jo
amb prou feines podia controlar la bici, en fi, suposo que és
qüestió de costum, tancar els ulls
i deixar-se portar pel fang.
Un cop a meta, que està al mig
del poble de Limone, la sensació
de fred és bestial i cal abrigar-se
ràpidament, aquí és on començà
la segona part de l’etapa... tocava
anar a la tenda, agafar roba neta
i els estris per la dutxa, això
sota la pluja fina però freda del
Piemonte. Has de procurar no
mullar la resta de la tenda, ni la
roba dels pròxims dies, també
cal procurar guardar la bici amb
cura i protegir-la, en el nostre cas
dins del remolc cobert, per evitar
robatoris o altres incidents. Tan
important és cuidar-te tu com
cuidar l’eina que et portarà per
aquesta aventura els pròxims
dies. Les dutxes d’aquesta etapa
pròleg estan als afores del poble,
en un càmping proper. Si arribes
dels primers, encara tens algun
lloc buit però si no, només hi ha
2 dutxes per a uns 150 corredors,
amb la qual cosa, comoditat és

l’últim que has d’esperar. Anar
per feina en aquests casos és un
bon aliat i així tenir més temps
per descansar, els moments de
caos dins els vestidors del càmping són memorables i sobretot
en dies com aquests, amb pluja,
sense dubte, un bon començament de la cursa més dura del
món.
Un cop dutxat, rentes la bici,
la deixes a punt i prepares les
coses per l’endemà. Sobre les
19.30 h el sopar és a punt, a la
carpa gegant de l’organització.
Després de sopar arriva un
moment molt especial que és
el brífing del director tècnic, el
mític Fabrizio (fabri), segurament
el brífing més caòtic que he vist
mai, sort que com a traductora hi
teníem una amiga (la Txell) que
després ens feia els aclariments
oportuns. Finalment un passeig
pel poble per estirar cames i anar
a descansar tot el que es pugui.
Aquí vàrem pecar de novells,
perquè teníem les tendes al
costat del servei mecànic, greu
error perquè fins ben entrada la
nit, el soroll i els nervis ens van
complicar agafar el son.
22 Juliol 2018 | Diumenge |
111km | 4.390m |
Despertador a les 6h, tot i que el
soroll del campament i els nervis
fan que t’aixequis abans, per fi la
primera etapa de l’Ironbike. Sortida de Limone a les 7.30 h, en un
matí amb poca llum, preludi del

què passaria. Com que no teníem
molt clar si la méteo ens acompanyaria, el més prudent era
carregar a la motxilla el màxim de
roba d’abric, aquesta etapa anava fins a Acceglio i tenia 111km i
4.390 metres de desnivell. Bàsicament són dues pujades llargues
i complexes, on els cims són a
més de 2.500 metres d’altura.
Calia controlar el temps màxim
per realitzar l’etapa però ja des
del principi, vàrem veure que
anàvem bé. Tot i això qualsevol
entrebanc et pot fer anar al límit i
patir més del compte... Al primer
cim ja comences a veure de què
va el recorregut, pujant per camí,
després per un pedregar on
costa mantenir-te sobre la bici
i finalment amb un porteig que
dura gairebé 45 minuts, però
amb un paisatge de somni. La
baixada tècnica, complicada,
amb risc, però espectacular, que
et recompensa tot el que t’ha
costat fer el Coll de Valscura.
En el segon dels cims el temps
es va complicar molt i va baixar
la temperatura per sota dels 0
graus, causant vàries hipotèrmies,
intervencions de l’helicòpter per
rescatar a gent i 38 bikers es van
haver de retirar, va ser el primer
cop de puny de l’IronBike’18. Per
sort nostra, la tempesta ens va
agafar a la part superior del cim
i vàrem decidir no parar i apretar
per poder baixar el més ràpid
possible d’allà dalt, va ser un
encert, ja que la sensació de fred
era bestial, el “gore” i els maniguets que ens vàrem posar just
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abans de coronar ens van salvar
la vida. Recordo perfectament
que un cop corones el Colle di
Salsas Blancias hi ha uns 5 km
plans a 2.500 metres d’altitud que
es van fer infernals pel fred i tenies la sensació de que si paràves
allà, no en sorties. Per sort, va
començar la baixada per trialera
fins al refugi on acabava l’etapa
cronometrada i on l’organització
tenia preparat un bon avituallament per refer-se de la duresa
de l’etapa, d’allà pràcticament
tot baixada per asfalt fins al
campament base, on començava
l’aventura de la dutxa, eixugar
roba i intentar deixar la bici el
màxim de digne possible.
Quan arribes al campament el
primer que fas és veure qui ha
arribat, on són els companys.
Aquest cop el campament estava
en un descampat, als afores d’
Acceglio i les dutxes eren no
més que un bany, però l’aigua
era calenta, cosa que s’agraïa.
Aquest dia molts amics no van
acabar l’etapa i d’altres van tenir
molts problemes i això que tot
just l’aventura començava. Per
part nostre no vàrem tenir cap
ensurt a part d’algunes caigudes
sense conseqüències. Sopem tot
el que podem, esperem el brífing
surrealista que aquest cop es fa
per torns, primer en anglès, després en Italià i al final en castellà,
sort que anem a tots perquè a
cada sessió s’expliquen coses diferents... Aquest dia tenim temps
d’anar a fer un gelat a un bar del
costat del campament, ja hem
après de què va això i sempre
mirem de sopar el més aviat possible. La gent parla de l’etapa de
demà, que puja al mític Bellino a
quasi 3.000 metres d’alçada.
23 de Juliol del 2018 | Dilluns |
72 km | 3.800m |
I per fi l’etapa 3, el mític cim del
Bellino que tothom en parla, el
cim que des de fa anys sento
a parlar i que em genera tant
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de respecte. Com és habitual,
l’ordre de sortida a partir d’avui
ja és invers segons la classificació
i tens una hora aproximada de
sortida, això fa que els que van
més lents surten primers i els
més ràpids els últims, d’aquesta
manera durant l’etapa tots ens
agrupem. La pujada al Bellino és
eterna, concretament 18 km en
què es guanya un desnivell d’uns
1.900 metres, però quan ets allà
a dalt i veus la magnitud de tot
plegat és espectacular. El temps
va acompanyar i la pujada, tot i la
duresa del tram final, es fa força
tros sobre la bici, tot i això no podies parar massa, ni distreure’t,
ja que el temps límit per fer-la
no era massa ampli, així que el
descens intentes fer-lo el més
ràpid possible i quin descens!,
més de 1.500 m. de desnivell per
trialeres d’alta muntanya no és
fàcil i alguns companys els veus
caure de la bici amb algunes
lesions importants que els obliguen a abandonar. Quan sents
l’helicòpter et puja l’adrenalina i
de vegades és contraproduent.
A sota del Bellino avituallament i
després un calvari de pujada que

molta gent fa a peu, és tant dret
que costa que la bici s’aguanti, a
més la calor es força insuportable, tot i això la recompensa en
forma de trialera al Colle de la
Batagliola a 2.248m, es mítica,
tancada, obaga, dreta, impossible amb corbes tancades, on els
més hàbils com el campió veterà
de descens anglès et passa per
sobre i fa fàcil l’impossible. D’aquí
ja vas cap a l’estació d’esquí de
Santpeyre per camins i senders
relativament fàcils, on et fan
agafar un telecadira per remuntar
un tros de pujada i acabar baixant
per un bikeparc de somni, l’etapa
és una de les més curtes amb
només 72 quilòmetres però 3.800
metres de desnivell. Aquest cop
el campament és dins una pista
descoberta poliesportiva, amb
ciment i amb 2 dutxes, però amb
aigua calenta i sobretot amb bon
clima es viu millor. Com fèiem
sempre anem el mes aviat possible a sopar i sort que ho fem, ja
que quan acabem ens diuen que
el menjar s’ha acabat i que els
que encara feien cua per sopar
ja no en tenen, això és l’Ironbike.
És d’hora i aprofitem per anar
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a rentar la roba. Enmig d’aquest
caos la imatge de gent tirada
per tot arreu, fent estiraments,
respirant aquella olor de crema
de massatges i un servei tècnic
que anava boig per reparar cada
dia més bicicletes, feia pensar
que a poc a poc tots plegats ens
anàvem acostumant a aquesta
rutina caòtica, desendreçada
però alhora harmoniosa on la
majoria de la gent reia i ens
saludava, ja que tot i que tímidament, les cares dels altres a part
d’aprimar-se cada dia et sonaven
més i fins i tot parlaves amb algú
que durant l’etapa havies compartit quilòmetres o havia tingut
algun incident.
24 de Juliol del 2018 | Dimarts
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a fer un gelat al poble, tot i
que toca anar a dormir aviat
perquè l’andemà toca etapa
llarga i dura. En el brífing de
nit ja ens van avisant que la
méteo és insegura i que anem
alerta, que l’helicòpter volarà
al matí per veure com estan els
passos d’alta muntanya, ja que
sembla que hi haurà neu que
ha caigut els últims dies, es
preveuen baixades perilloses
amb força risc de caigudes.
Aquest dia recordo perfectament que estàvem tots molt
apretats, tenda amb tenda, no
podíem ni col·locar els vents,
amb cables i endolls per tot
arreu per poder recarregar
les “externals baterys”, GPS i
telèfons mòbils, qualsevol racó
era bo per penjar roba que des
de feia dies era molla i calia
eixugar-se abans que es podrís
i fins i tot en algun cas hi ha
qui es netejava la roba, tot
dutxant-se aprofitant l’aigua
per rentar culottes i mallots
i així garantir que tens prou
roba neta per cada dia, ja que
el temps potser s’espatllava i
no sabíem si podríem tornar

I ja som a l’etapa 4 , la que
segons els comentaris i el brífing
has de pujar una muntanya pel
dret, per un prat de gespa tant
dret que gairebé és impossible
pedalar, de manera que si algú
aconsegueix fer-ho sobre la bici,
guanya un pernil. Sigui veritat
o no, crec que tothom en algun
moment pensa que quan hi sigui
provarà pujar-la però quan ets
allà i la veus, et dónes compte
de que només els extraterrestres
ho aconsegueixen, així que es
genera una fila interminable de
gent caminant amb la bici al coll
o al costat i on cada cent metres
cal parar per agafar aire. L’etapa
són 87 km i només 3.000 metres
de desnivell i és la més senzilla
de totes. Aquí recordo una anècdota on s’entén el patiment de
la gent després de 4 dies, ja que
el cos es va acostumant als esforços però el cap, amb l’estrés a
vegades et fa una mala passada,
és el cas d’una noia que avancem
en una trialera de baixada i que
està amb una crisi d’ansietat
que no la deixa continuar, plora i
fins i tot crida i en aquests casos
tu també t’angoixes i intentes
ajudar al màxim, però no és fàcil,
al final va acabar la ruta però el
seu patiment estic segur que va

ser gairebé infinit i és que quan el
cap no et funciona no tens gaires
coses a fer.
Un cop fet el primer descens hi
ha un tram de carretera “pestosa” fins a enllaçar amb la següent
pujada infinita, en aquest tram
es fan grups que et permeten fer
relleus i “descansar” i també et
permeten conèixer gent que avui
en dia encara estem en contacte
per les xarxes. La pujada és llarga
i no gaire agradable, sobretot un
tros de porteig que es fa etern
i complex, en aquest punt, un
company m’explica una bona
anècdota d’edicions anteriors,
que m’agradaria compartir. Resulta que fa unes quantes edicions,
aquest amic anava de líder en
parelles però quan van arribar a
aquest tram de porteig va patir
un defalliment i no podia seguir
el ritme del company, motiu pel
qual va agafar les dues bicis a
coll i va tirar amunt a un ritme tan
bestial que ni tan sols el podien
seguir els que anaven amb una
sola bici a l’esquena, i és que, qui
ho feia era un basc feréstec que
encara avui el recorden a la cursa
i es ben cert que l’Ironbike et
trobes amb aquests extraterrestres que tu, per molt que entrenis
mai arribaràs ni a la meitat del
que són capaços de fer. Al final
d’aquesta etapa quan quedaven
uns 5 km per acabar ens trobem
un noi amb un problema mecànic
i miro d’ajudar-lo, és curiós que
no porti eines ni res per reparar
l’avaria, aleshores és quan veig
que no porta dorsal i em diu que
està fent l’assistència a un company, tot i això decideixo perdre
el temps per ajudar-lo i espero
a almenys el seu agraïment a
meta, cosa que no arriba i que de
vegades et fa plantejar aquestes
iniciatives altruistes, però en fi,
cadascú fa el que creu millor.
El campament és en un camp de
futbol de gespa i fa bon temps,
fins al punt que al creuar l’arc de
meta ens banyem en una típica
font d’aigua freda del poble on
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apretats només hi cabem 6
persones, segurament és el
millor dia, amb més temps
lliure, doncs l’etapa només ha
durat unes 7-8 hores. Podem
rentar bé les bicis, fer reparacions com el canvi de pastilles
de fre, que ja comencen a anar
justes i compartir estones de
tertúlia amb els companys que,
segons diuen, ens preparem
per a una de les dues pitjors etapes, les més dures i
complicades de tota la cursa a
l’espera del famós i mític Chaberton a 3000 metres d’altitud,
però això ja serà en un altre
article.
Raül Montfort

Foto: Núria Ferrer

LA SALUT DE
LA DONA ESPORTISTA
Ariadna Hernández

A les dones ens agrada fer
esport com als homes, malgrat
que a molts homes (i dones) encara els sorprèn. Per sort, cada
cop hi ha més dones en el món
esportiu. Però, a nivell fisiològic, la dona està preparada per
fer activitat física? Tot seguit ho
veurem.
Sabem que fer activitat física
requereix energia, oi? I aquesta
energia és la que ens queda de
la que no s’ha gastat per dur a
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terme les funcions corporals i
els processos metabòlics bàsics
(creixement, digestió, sistema
immunitari, termoregulació,...).
Cal que la dona tingui suficient energia disponible per
a, en primer lloc, cobrir les
seves necessitats funcionals i
metabòliques i, en segon lloc,
per a entrenar. Si no és així, el
seu cos es “posa” en estat de
supervivència, realitzant unes
adaptacions metabòliques i

reproductives per protegir les
funcions dels òrgans vitals i
assegurar-los l’aportació de
substrats, deixant en segon
terme les funcions no tan vitals,
com ara la reproducció.
Segons l’activitat física que
practica la dona, sabrem quina
energia necessita aportar a
través de l’alimentació. Moltes
vegades, la dona (i l’home
també) esportista creu que
s’està alimentant correctament i

SALUT

que adquireix suficient energia
quan, en realitat, està creant un
dèficit calòric obligant al cos a
obtenir energia d’alguna altra
banda. Aquesta situació pot
provocar una pèrdua de pes
excessiu a expenses de greix
i, fins i tot, de múscul. Aquest
fet no és gens convenient,
perquè les dones necessiten
tenir un mínim de greix per tal
de què la seva funció hormonal i reproductiva no es vegi
afectada i, també un mínim de
múscul, com a òrgan estructural
i antiinflamatori.
Les causes que poden produir
un dèficit energètic perjudicial
per a la dona esportista són:
- Desordres alimentaris o
malnutrició: falta de proteïnes,
vitamines, minerals,...
- Mala planificació de
l’alimentació: excés de carbohidrats refinats o d’absorció
ràpida,...
- Males pràctiques per disminuir pes: saunes, depuracions,...
- Factors externs: exposicions
excessives al fred, a la calor o a
l’alçada.
- Factors interns: lesions, canvis
hormonals,..
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per reproduir i la seva salut en
depèn. Per tant, han de tenir un
mínim de greix corporal (reserves) per poder-ho dur a terme.
- Hi ha disciplines esportives on
el pes és un ítem molt important i això, indirectament, pot
afectar a l’aportació d’energia
al cos.
- Una dona activa físicament
necessita una aportació energètica superior que una dona
sedentària o menys activa. Cal
equilibrar la quantitat d’aliments
que necessita en funció de
l’activitat física que realitza.
- És molt important fer una
planificació i periodització de
l’alimentació (és molt diferent si
es competeix, si es practica un
esport de resistència o de força).
La TRIAD de l’atleta és un síndrome que relaciona diferents
condicions observades en
dones físicament actives i en
atletes que inclou:
- Baixa disponibilitat energètica.
- Alteracions del cicle menstrual: no és d’estranyar que les
esportistes d’elit (i LES amateurs també) tinguin amenorrea
(pèrdua de la menstruació).
- Baixa densitat mineral òssia:
Les esportistes que pateixen
més la TRIAD són aquelles que
practiquen un esport on el pes
és un ítem molt important, com
ara el patinatge o la gimnàstica
artística.
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En aquesta aquesta situació,
el sistema immunitari també
es veu afectat i pot deixar de
funcionar correctament, ja
que aquest requereix molta
energia. Aquí és quan poden aparèixer els problemes
relacionats amb la mucosa
digestiva (diarrea, vòmits,..) respiratòria (mucositats, ofec,...) o
de la pell (èczemes, urticària,...)
que es manifesten en moltes
esportistes (i en homes també).
Com a conclusió, la dona
fisiològicament està preparada
per a la pràctica de l’esport i és
important tenir molt clar que:
- Les dones, a nivell fisiològic
i biològic, estan programades

- El període del cicle menstrual també afecta la força i a
la resistència de la dona. Seria
bo planificar els entrenaments
i l’alimentació segons el cicle
menstrual. D’això en podem
parlar en un altre article.
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Vins ecològics

LA
LLOBETA
ANYADA
2015
VARIETAT
47% Cabernet Franc
44% Merlot
9% Cab.Sauvignion
CRIANÇA
En barriques de roure francès de primer
i segon any durant 20 mesos. En
ampolla mínim 18 mesos abans de
sortir al mercat.
NOTES DE TAST
Vi de mitja intensitat colorant, vermell
robí amb rivets granats. Llàgrima
marcada.
Vi amb aroma intens de fruits de bosc,
fruita vermella i balsàmics. Complexe
amb torrats ben integrats i notes de
sàndal, regalèssia i cacau.
Vi amb bona entrada i bon pas de boca
amb final llarg. Bon equilibri d’acidesa i
taní. En retronassal ressalta els fruits
de bosc i tocs de torrats.
Evolucionarà bé els propers 5 anys.
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