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EDITORIAL
Acomiadat el 2021 tan bé com hem pogut, és el moment de començar a treballar per assolir els reptes que
ens hem proposat pel 2022. Som-hi!
Comencem la primera edició de l’any amb bàsquet,
entrevistem a Dani Pérez, un dels bases del Baxi
Manresa; conversem amb l’Ernest Centellas, representant de la Grada d’Animació i, en la secció de clubs
esportius, parlem de bàsquet femení amb la presidenta
del Manresa CBF, Nina Pont.
Per altra banda, us proposem una nova ruta en vehicle
camperitzat per les terres de l’Ebre; una excursió a
l’Albarda Castellana de Montserrat i també dues seccions noves: “El racó del Pelut”, on l’escalador David
Palmada conegut com el “Pelut”, ens acostarà al món
de l’escalada a través de les seves experiències i “El
rebost de l’esportista” on hi trobareu receptes saludables ideals per a prendre abans, durant i després dels
entrenaments.
Veureu que a l’agenda hi hem fet alguns canvis perquè
pugueu identiﬁcar més fàcilment els esdeveniments
que us interessin.
I per acabar, dos articles, l’un ﬁrmat per Carles Moreno,
de Cyossalut, on exposa les molèsties més usuals que
es produeixen sobre la bicicleta amb les possibles solucions i l’altre, del ﬁsioterapeuta Guillem Puig, qui al seu
torn fa palesa la importància del control dels nostres
moviments per gaudir d’una bona qualitat de vida.
Esperem que ens continueu acompanyant aquest 2022!
Salut i esport!
Berta Giralt
botigues d’esport a manresa que distribueixen la revista impresa:
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Dani
Pérez

El Geni de les
assistències

28/02/1990 · L’Hospitalet de Llobregat
Alçada: 1,88 m · Pes: 85 kg · Posició: Base
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El Dani va arribar al Manresa
provinent del Gipuzkoa Basket
la temporada 19/20. És un jugador format a les categories
inferiors del FC Barcelona on
va coincidir, entre altres, amb
Ricky Rubio. Posteriorment, va
marxar al Cornellà per jugar a
la LEB Plata, tot i que va ser
poc temps en aquesta categoria, perquè aviat va aconseguir
l’ascens. Gran part de la seva
carrera l’ha passat a la LEB Or,
on hi va jugar sis temporades,
amb el Lleida, el Menorca
(amb el qual va pujar a l’ACB)
i el River Andorra, últim equip
abans de la seva primera aventura a l’ACB amb el Fuenlabrada, on va estar dos anys.
Dani Pérez, més que anotar fa
jugar els companys, distribueix
el joc en la pista i fa unes pas-

sades excepcionals, de geni.
Poseeix el rècord del club en
un partit, amb un total de 16
assistències.
Qualsevol diria que els jugadors del Baxi Manresa porten
molt temps jugant junts, però
és un dels equips que aquesta
temporada ha introduït més
jugadors nous en la plantilla,
un total de vuit. Jugadors que,
amb un terç de temporada
brillant, són líders de grup a
Europa i han estat protagonistes de la lluita per entrar a la
Copa del Rei. Sense oblidar el
seu triomf a la Lliga Catalana.
Molta il·lusió d’entrevistar-lo.
Això és el que li vam preguntar
el passat 3 de desembre.

Imatge: Dani Pérez Fotografiat per TONI QUESADA

L’espectacle està assegurat al
Nou Congost, amb un equip
jove i moltes ganes de victòria,
el Baxi Manresa surt a la pista i
es fa la màgia. Un 2021 en què
el club ha celebrat els seus 90
anys d’història i el públic ha
tornat a omplir el pavelló, s’ha
acomiadat amb uns resultats
esportius excel·lents i molt bones sensacions per al que resta
de temporada.
Un dels protagonistes del seu
joc és en Dani Pérez, a qui
hem volgut dedicar la primera
portada de l’any, que als seus
31 anys s’ha consolidat com un
dels millors bases de l’estat i
s’ha guanyat el lloc en la Selecció Espanyola de Sergio Scariolo, on ha jugat els dos partits
de la primera finestra corresponents a la fase de classificació
per la Copa del Món 2023.

DANI p érez
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Trajectòria esportiva
2019-2021
BAXI Manresa
Lliga Endesa i Basketball
Champions League
2017-2019
Delteco GBC
Lliga Endesa
2016-2017
Unión Financiera Oviedo
LEB Or
Abril 2016
Iberostar Tenerife
Lliga Endesa
2015-2016
Quesos Cerrato Palencia
LEB Or
2013-2015
Baloncesto Fuenlabrada
Lliga Endesa
2012-2013
River Andorra
LEB Or
2011-2012
Menorca Bàsquet
LEB Or
2010-2011
CECIP Lleida
LEB Or
2009-2010
CB Cornellà
LEB Or
2008-2009
WTC Cornellà
LEB Plata
2006-2008
FC Barcelona
Júnior
2005-2006
FC Barcelona
cadet
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Desde que vas deixar el FC
Barcelona, has voltat molt;
t’agrada viure a Manresa,
la ciutat on ha nascut el teu
primer fill?
Portava molts anys donant
voltes. Jo soc de Barcelona i hi
tinc la família i els amics. Quan
va sorgir l’interès del Manresa
per mi va ser una alegria poder
jugar prop de casa. He jugat
a Menorca, a Oviedo, a llocs
petits, la meva dona és d’un
petit poblet de Palència, vull
dir que a tots dos ens agrada la
traqnquil·litat de les “petites”
ciutats. A Manresa ho tenim tot
pel que fa a serveis i sempre
hi hem estat la mar de bé. Des
del principi ens hem sentit
a gust i l’adaptació ha sigut
d’allò més fàcil. El Leo aviat ja
farà l’any.

l’oportunitat de tornar a l’ACB
en la meva segona etapa a Guipuzkoa, un moment en què no
tenia clar cap on aniria la meva
carrera esportiva.

(...) A Manresa ho tenim
tot pel que fa a serveis
i sempre hem estat la
mar de bé, al costat de
Barcelona, a prop de la
família i els amics. (...)
Podríem dir que ets la prolongació de l’entrenador a dins de
la pista. Què et demana Pedro
Martínez?

Hi ha algun entrenador o company a qui recordes especialment?

Sobretot executar el treballat
durant la setmana i que la feina
feta al dia a dia es plasmi a la
pista.

De companys i entrenadors
te’n diria molts i encara me’n
deixaria algun. Per exemple,
ara que vinc de les finestres
amb la selecció on he coincidit amb el Miquel Salbó,
amb ell hi vaig jugar tres anys,
un a Oviedo i dos a Donosti.
D’entrenadors, et destacaria
potser en Porfi Fisac, perquè
va ser el que em va donar

En la meva posició, si l’equip
juga bé, tu n’ets una mica el
responsable i el qui té un rol
important, però quan les coses
no surten, la “bronca” també
és per a tu, per no haver fet el
que s’havia de fer o no haver
col·locat la gent on calia...El Pedro ens fa jugar de manera endreçada i estricta, ens ho posa
fàcil i m’entenc bé amb ell.

dani p érez

(...) en Porfi Fisac va
ser el que em va donar l’oportunitat de
tornar a l’ACB en la
meva segona etapa a
Guipuzkoa, un moment
en que no tenia clar cap
on aniria la meva carrera
esportiva (...)
Què en destacaries del seu
estil de de joc, de la manera de gestionar els partits i
d’entrenar?
En el dia a dia és un entrenador
exigent, és la seva forma de
treballar, mira molt els detalls,
li agrada que les coses es facin
ben fetes i, si no surten, es
repeteixen. En aquest sentit,
acaba traient el millor dels
jugadors perquè t’obliga a millorar cada dia, cosa que al final
acabes interioritzant. He tingut
altres entrenadors que potser
no es centraven tant en els
detalls, això és una cosa que he
après d’ell.
Quant a la seva forma de jugar,
portem dues temporades essent un dels equips amb un joc
més alegre i dinàmic, la gent
s’ho passa bé veient-nos i és
gràcies al seu estil de joc, ens
agrada córrer, no renunciem als
tirs, no renunciem a fer atacs

curts, és una forma de jugar
que té el seu risc, però hem
aconseguit que sigui la nostra
identitat i procurem executar-la
de forma eficaç.
Després del Rafa Martinez, tu
ets el més veterà de l’equip.
Què creus que aporta la teva
experiència per als més joves?
Bé, fins fa tres o quatre anys
era dels joves dels equips però
aquest any, em trobo en una
plantilla on tothom és superjove, amb poca experiència a la
lliga, i bé, el Rafa, tant per títols
com per experiència, és veterà
d’un altre nivell... En el meu cas,
el que puc aportar és el coneixement del joc i de la lliga. Intento donar algun consell quan
juguem contra un jugador que
té alguna característica molt
peculiar, algun tipus de camp,
algun tipus d’equip...
Com veus el vestidor amb
aquest grapat de jugadors tan
diferents i amb unes capacitats
tan espectaculars?

Molt bé, la veritat. Al principi,
quan només portavem una
setmana junts i vaig veure
tants jugadors nous, joves, de
diferents lligues i amb tantes
ganes de menjar-se el món,
em va fer una mica de vertigen, vaig pensar “a veure com
ho canalitzarem això!”. Però
tenen moltíssima ambició ben
conduïda, no n’hi ha cap que
sigui egoista, crec que aquesta

(...) som un dels equips
amb un joc més alegre i
dinàmic, la gent s’ho passa bé veient-nos i això és
gràcies a l’estil de joc que
ha imposat el Pedro (...)
és una de les característiques
del vestidor, com més fort és
el rival al que ens enfrontem,
més ganes tenim de guanyar,
més ens motivem. Els jugadors
confien en que es pot guanyar i
així sortim a la pista.
Parlem de lesions, en la carrera de qualsevol esportista
d’elit hi ha un moment que ha
de fer front a una lesió. En el
teu cas, n’has patit dues, el
març del 2020 et vas trencar
parcialment el lligament creuat
posterior del genoll dret i vas
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Imatge: Dani Pérez a la pista del Nou Congost. Fotografiat per TONI QUESADA

dani p érez

haver de dir adeu a la temporada, quan eres el màxim assistent de la competició. Estant
al Fuenlabrada, una fractura
de turmell et va fer allunyar de
les pistes durant tres mesos,
després del teu primer any a
l’ACB.
Com t’han afectat aquests
moments com a esportista i
com a persona?
La lesió de l’any passat al final
va ser intranscendent perquè
m’he recuperat bé, no m’ha
donat cap problema i per sort
l’equip ja estava en una situació
còmoda, vam lluitar pel play
off. És cert que en aquest sentit
no vaig poder ajudar l’equip,
però estavem amb la temporada molt encarrilada.
La primera lesió al Fuenlabrada sí que em va fer mal, era el
meu segon any a l’ACB i en
teoria el Fuenlabrada apostava
per mi com a primer base. Vaig
tenir la mala sort de lesionarme a la cinquena jornada, em
vaig trencar el turmell i vaig
haver de passar per quiròfan.
Van ser uns quatre mesos fora
de la pista i quan vaig tornar
a l’equip, anàvem últims, hi
havia molta pressió i també hi
va haver canvi d’entrenador.
Aquella temporada no em va
permetre acabar d’entrar en
l’equip, vam descendir i jo vaig
haver de fer un pas enrere l’any
següent i vaig tornar a la LEB.
Però bé, és el camí que em

va tocar, vaig tornar a la LEB,
vaig anar a Palència, i allà vaig
conèixer la meva dona, i també
al Porfi Fisac, que després em
va donar una oportunitat molt
important. Diuen que tot passa
per alguna cosa i jo m’ho prenc
així, malgrat patir una lesió que
m’ho va posar tot complicat,
després vaig saber remuntar i
ha acabat bé.
Se’t coneix per ser el que es
diu un base director més que
no pas anotador, tot i això fas
triples sense que et tremoli la
mà, has treballat aquest aspecte especialment?
Durant la carrera d’un jugador
cada vegada coneixes més els
teus punts forts i els teus punts
dèbils, ara estic jugant amb
més confiança i tranquil·litat;
quan crec que haig de tirar, ho
faig sense dubtar-ho i potser és
això el que m’està fent tenir un
millor percentatge, no perquè hagi entrenat en especial
aquest aspecte.
Quan jugueu a casa, compteu
amb un més a l’equip? Què
en penses de l’afició del Nou
Congost ?
He jugat a tots els camps de
l’ACB i com el Congost, quan
“apreta”, et diria que gairebé
cap equip té aquesta afició
i aquest ambient. És un luxe
jugar aquí com a local. Aquest
any n’estan gaudint molt i tant
de bo que ho seguim fent.

Per altra banda...
Una pel·lícula?
“El Gran Torino” de
Clint Eastwood.
Un llibre?
“Patria”, de Fernando
Aramburu.
Un grup de música o
una cançó?
Nil Moliné
Un costum o una
superstició?
Normalment, a la roda
final de tres minuts que
fem abans de començar
un partit m’agrada
posar-me l’últim a la
banda contrària de la
bola. Aquesta és l’única
“tonteria” que faig.

N.24 - 11

p ortad a

Després de molts anys d’esforç
has tingut lloc en la selecció
absoluta. Quina valoració fas
d’aquests dos partits jugats a
Skopje (Macedonia del Nord) i
a Jaén?
M’ho he pres com un regal, al
final debutar a la selecció als 31
anys no és el més habitual, he
tingut la sort de jugar en totes
les categories inferiors però
mai havia arribat a l’absoluta.
Estic molt content, conec tots
els jugadors, podria dir que he
tancat el cicle de la selecció.
He jugat els dos partits i hem
guanyat els dos, o sigui que
m’ho prenc com a una experiència molt positiva que explicaré al Leo quan creixi, segur!
Quins han sigut els teus referents?
De nen, jugant a videojocs
sempre triava a Steve Nash,
Jason Kidd, els bases que hi
havia en aquell moment, eren
bases més del meu estil que no
pas el que hi ha ara. Després,
quan als dotze anys vaig anar al
Barça, el base era Jasikevičius
i ell m’encantava, era amb qui
em fixava.
Quin seria per tu el quintet de
tots els temps de l’ACB i de
l’NBA?
Et diré jugadors que jo hagi vist
jugar: En Kobe Bryant i Michael
Jordan hi han de ser, òviament,
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de cinc et diria Pau Gasol, d’ala
pivot, vaig tenir la sort de jugar
amb Erazem Lorbek en un
dels seus grans moments i em
semblava un jugador increïble,
podia fer de tot. I de base,
Šarūnas Jasikevičius.
Arribat al primer terç de la lliga, esteu en una bona línia de
joc i de resultats, fins on creus
que pot arribar aquest equip?
De moment a Europa ja hem
passat de grup i a la lliga estem
en una bona situació, és veritat
que ens queda un calendari
molt complicat, però bé, hem
d’anar partit a partit. Els altres
equips també ens consideren
un rival difícil i això és un punt
a favor nostre. No tenim sostre,
hi ha jugadors que estan
millorant molt i segur que ho
continuaran fent al llarg de la
temporada. Tant de bo arribem
al final amb opcions de lluitar
per algun títol.
Tens contracte fins al 2024, et
veus en un altre club que no
sigui el Baxi?
Estic molt content aquí, espero
finalitzar el contracte i després
ja ho veurem.

(Entrevista feta el 3 de desembre del 2021 a la pista del Nou
Congost).

(...) quan el Congost
“apreta”, et diria que
gairebé cap equip
té aquesta afició i
aquest ambient, és
un luxe jugar aquí
com a local (...)

dani p érez

Fotografia de Joaquim Alberch / Bàsquet Manresa
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Fotografia: JOAQUIM ALBERCH / Bàsquet Manresa
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la

grada

d’animació
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REPORTATGE / /

la grada
d’animació
del bàsquet
manresa
Parlem amb:
Ernest Centellas

Soci del Bàsquet Manresa
des del 1992

H

i ha aﬁcions i aﬁcions i,
la del Manresa, és de
luxe, possiblement la
millor aﬁció de l’ACB.
La Grada d’Animació va néixer en un dels moments més
complicats en tots els aspectes del club. Al llarg de la
història del bàsquet Manresa
hi ha hagut diferents penyes
i fou cap a la temporada
2012/13, quan cada vegada
anava menys gent al pavelló,
que van decidir agrupar-se
per anar junts i situar-se en
un mateix lloc de la grada
per així fer més soroll tots
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plegats. El punt clau va ser
que a nivell de club s’hi va
fer costat, assignant-los un
espai batejat com a Grada
d’Animació,
de manera
que els
abonats
situats
en
aquella localització, els
quals no
en volien
formar part,
van ser reubicats
en altres zones.
Què cal fer per formar
part de la grada d’animació?
No cal inscriure’s enlloc, no
tenim un carnet, simplement treure’t l’abonament
a l’espai corresponent a la

(...) La Grada és el resultat de molts anys i molta
gent, implicada en molts
grups, que quan es va
arribar a un punt de crisi
total esportiva i de club
en va sortir la primera
Grada Jove d’Animació
que després es va
treure el qulificatiu
de jove (...)
Grada d’Animació i
tenir ganes de gaudir del bàsquet!
Quin impacte teniu
en els resultats de
l’equip?
Creiem que tenim una
incidència molt positiva,
generem optimisme, hi ha
moments que l’equip no
juga prou bé però nosaltres
no entrem en la crítica sinó
que intentem continuar
en el positivisme i això el
jugador ho percep i al ﬁnal
acaba tenint el seu impacte.

fa
ra

UIM

ALBERCH.

F

og
ot

Q
OA
:J

(...) Tenim una
incidència molt
positiva, generem optimisme, a vegades
l’equip no juga
prou bé però
nosaltres no
entrem en la
crítica sino que
intentem continuar
en el positivisme (...)
Com us organitzeu, com
decidiu quines accions feu,
si realitzeu marxandatge?
Tenim un grup d’organització d’unes quinze persones,
entre nosaltres anem decidint les diferents accions
i organitzem els desplaçaments.
Aquesta temporada esteu
gaudint de valent...
Ara ens ho estem passant
molt bé, portem set partits
guanyats a casa i això no es

i procurem
donar-ne
exemple.

veia
des de
l’any que vam guanyar la
lliga, el 1998, tot i que ara
la diferència econòmica
amb primers equips és molt
més gran.
Qui la forma la grada?
Som gent diferent i de totes
les edats, amb carnet de
grada devem ser uns doscents abonats. Intentem
transmetre valors positius
als més petits, i els expliquem que no s’ha d’insultar

Fa poc hem sentit
una nova cançó: “Ets
tu”... què més teniu
pensat fer?
L’Alfons Rodríguez, que
és un dels més actius de
la grada, va tenir la idea
inspirant-se en els camps de
futbol anglesos que canten
la cançó Hey Jude i la va
adaptar. És una cançó de
comunió amb l’equip, ja
veurem si acaba quallant.
Ara estem treballant en una
gran bandera per cobrir la
Grada en forma de samarreta.

Entrevista feta el 10 de desembre 2021.
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MANRESA
CLUB
BÀSQUET
FEMENÍ

El 28/11/21 Es
va presentar el
Manresa CBF

parlem amb la
seva presidenta
Nina Pont
Apasionada del bàsquet, va
jugar de base en la màxima
categoria en diferents equips
i al Manresa, així com en totes
les categories de la Selecció
Espanyola. Va fitxar per una
universitat americana, l’Old
Dominion abans que ningú ho
fes, l’any 1985.

M

anresa va tenir
bàsquet femení
a la màxima
categoria, fou
durant sis
temporades
(1986 - 1992), va jugar amb
els noms de Sant Francesc,
Font Vella i Pryca.
Ara, trenta anys després
de la desaparició del Pryca
Manresa, ha nascut un club
femení de bàsquet, coincidint a més amb la capitalitat del bàsquet femení.
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La voluntat dels impulsors d’aquest nou club és
que la ciutat torni a ser un
dels referents del bàsquet
femení del país, amb un
equip a la màxima categoria
estatal. El primer equip del
Manresa CBF juga els seus
partits com a local al Nou
Congost.
Hem conversat amb algú
que entén molt de bàsquet,
de comunicació i de gestió
empresarial, la seva presidenta, Nina Pont.
Fou la primera jugadora de
tot l’Estat a ﬁtxar per una

universitat americana, la Old
Dominion. Durant la seva
carrera esportiva va jugar
al màxim nivell en diferents
equips de l’Estat i ho va fer
també en totes les categories de la Selecció Espanyola,
inclosa l’absoluta.
Destacar que la temporada
1989/90 va guanyar la Lliga
Espanyola amb el Masnou
Bàsquetbol i la temporada
següent va tornar al Manresa, l’aleshores Pryca Manresa. Avui encara recorda
la tristor que va sentir l’any
‘92 quan li van comunicar la
desaparició de l’equip.

CLUBS
ESP ORTIUS

(...) el nivell d’exigència en els entrenaments és superior que si estiguessin jugant en una escola perquè
no ens enganyem, si volem arribar a on volem arribar,
hem de ser exigents amb el planter (...)

Fotograﬁa cedida per Manresa CBF

(...) a les nenes les ha
empoderat el fet de tenir
marca pròpia, el Manresa
CBF els ha donat un plus
de motivació i nivell
d’exigència en els entrenaments. (...)
Quin balanç en fas,
d’aquest primer terç de
temporada?
Fer un traspàs de totes les
jugadores de Manresa (AE
la Salle Manresa, Fundació
Joviat i CB Oms i de Prat)
cap a un club nou, on també

han vingut nenes d’altres
clubs de la comarca, implica
un treball de gestió important que s’ha aconseguit fer
bé. Per altra banda, a les
nenes les ha empoderat el
fet de tenir marca pròpia, el
Manresa CBF els ha donat
un plus de motivació i nivell
d’exigència en els entrenaments.
La valoració és boníssima,
totes les jugadores, des del
premini fins a l’equip sènior,
han evolucionat molt, no
n’hi ha cap que no hagi
millorat i això vol dir que les
coses s’estan fent bé.

En algun moment has comentat que perquè aquest
projecte sigui un èxit, cal
atraure jugadores de fora
i per això cal oferir una
formació acadèmica de
qualitat...Com es posa a la
pràctica això? Parla’m del
projecte “Esports-educació-beques”. S’ha fet algun
ﬁtxatge?
Hem portat a dues noies del
Senegal, de 15 i 16 anys, a
les quals hem federat, i els
donem l’oportunitat d’un
futur que al seu país tenien
molt complicat. A més a
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més de les seves qualitats
físiques, una medeix 1,91m
i l’altra 1,85m, alçades ben
envejables, començaran a
entrenar i l’esport és “com
més entreno més milloro”.
Estan acollides en famílies
del Club amb l’ajuda dels
patrocinadors.
Per altra banda, hem gestionat cinc beques amb la Joviat i la Fundació La Pedrera,
i també tenim una nena de
Suïssa de 13 anys que va venir a l’estiu i que podria ser
que tornés per icorporar-se
al club l’any vinent. Tot i ser
un club nou, hem aprofitat
una estructura que hi havia
de jugadores i entrenadors
i hem aplicat una manera
diferent de funcionar.
Pel que fa a les entrenadores, també farem possible
que n’hi hagi més, per tal de
normalitzar-ne la seva presència a les banquetes.
Quins són els objectius esportius en l’àmbit de club?
Per sobre nostre hi ha la
Lliga Challange, la Lliga
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Fotograﬁa cedida per Manresa CBF

Femenina 2 i la Lliga Endesa Femenina. L’objectiu
d’aquesta temporada és
mantenir-nos on som, a la
Primera Catalana. Potser
acabem jugant els play-off,
perquè anem segones, però
sincerament, crec que fins
a la següent temporada no
estarem preparats pel que
fa a patrocinadors per fer
el salt. Caldria fitxar, a més,
un parell de pivots perquè
anem una mica justes.
Actualment, passaria el
que va succeir aquell 92
en què va desaparèixer el
Pryca Manresa? Ara hi ha
més predisposició a patrocinar l’esport femení?

És cert que la percepció de
l’esport femení està canviant
però encara estem a anys
llum del masculí, només cal
que miris qualsevol fitxa, no
hi ha color.
En la direcció dels clubs hi
falten dones. Per mi seria
impensable fer una cosa
així però ara que gestiono
un club, veig que és molt
complicat, si es vol estar a
dalt de tot, cal que hi hagi
patrocinadors molt potents.
En aquell moment, la desaparició del Pryca Manresa em
va doldre molt, vaig pensar
que es deixava perdre tota la
il·lusió i la feina feta de tanta
gent durant tants anys.

CLUBS
ESP ORTIUS

(...) volem que la gent
vingui a veure els partits
i per aconseguir-ho cal
que trobin espectacle,
amb sorteigs, grada
d’animació, etc.. (...)

Està clar que entre
homes i dones hi ha
diferències físiques però
les regles de joc són les
mateixes, amb la única
adaptació de la mida
de la pilota, sent la talla
cinc per nens i nenes, la
talla sis la de dones i la
d’homes, la talla set.
A grans trets, l’home es
basa més en el seu físic,
la dona es recolza en la
seva tècnica. Els equips
femenins tenen un nivell
tècnic espectacular,
gràcies a una superior
disciplina en el treball i
nivell d’atenció.

La desigualtat de gènere
en aquest esport encara
és molt gran...
I tant!La superioritat física de l’home, la dona la
supleix amb una tècnica
individual molt més acurada
i, a qui li agrada el bàsquet,
aprecia i gaudeix dels partits de bàsquet femení.
El joc és diferent però també hi ha espectacle.
Què està passant ara amb el
futbol de noies? les han professionalitzat, entrenen matí
i tarda i físicament estan
molt fortes, les veus jugar i
fan disfrutar a l’espectador.

Això començarà a canviar
quan les dones ocupin els
càrrecs de govern i la direcció de les empreses, aleshores l’esport també canviarà,
però ens falten molts anys
encara. Entretant, nosaltres
què podem fer? Portar gent
als partits i fer que siguin un
espectacle. Tenim pensat
crear una grada d’animació,
farem sorteigs, etc.
Hi ha molta feina per fer,
sobretot pedagògica, amb
els pares, les jugadores i els
entrenadors. Volem que els
pares s’involucrin al club,
que les nenes s’autoexigeixin i que els entrenadors
i entrenadores tinguin la
capacitat de saber comunicar-se eficaçment amb el
seu equip.
Un gran projecte que veurem
créixer els pròxims anys. El
Manresa CBF ja ha començat a
escriure una nova pàgina en la
història del bàsquet femení.
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U N A LE CTU RA

US RECOMANEM...

En sortegem un exemplar a través
del nostre instagram, participeu-hi!
Només heu de seguir els perﬁls de
@llibresparcir i @araesport i deixar-nos
un comentari a la publicació.
El sorteig el farem el 2 de març i donarem a conèixer el guanyador al mateix
Instagram.
En aquesta edició sortegem un exemplar
ﬁrmat pels seus autors

Un conte per a l’infant que
tots portem a dins i que
Joan Rojo, mestre de judo
a Santpedor, ha explicat a
biblioteques, places i a dalt
dels tatamis.

TÍTOL: “Isao mestre jardiner”
AUTOR: Joan Rojo
IL·LUSTRACIONS: Quim Moya
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Primera edició: novembre 2021
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És una història inspirada en
la tradició oral japonesa, el
seu autor ha creat el personatge d’un jardiner molt
savi, que té molts anys d’ofci, però a qui encara li falta
una cosa per descobrir.
El mestre jardiner preparava la seva darrera nit al
monestir; els grans mestres

tenen intuïcions. Quin és el
teu secret? Per què no et
trenques?
Amb il·lustracions de l’artista
visual Quim Moya, qui, en
aquesta obra, ha utilitzat la
tècnica japonesa i el retoc
digital, escapant-se una
mica del seu estil habitual.
Quim Moya és codirector
del centre de producció
artística Cal Gras d’Avinyó i
ha actuat arreu del món amb
els seus espectacles “speedpainting”de pintura en viu i
en directe.

#PetitsExercicisGransBeneficis
Exercici recomanat per Esteve Camps

6. ESTIRAMENT DE DUES CAMES
Treball:
Estabilitat del tronc amb moviment de les extremitats.
Beneficis:
Enfortim el core, els abdominals i flexors de la cadera.
FEM 3 SÈRIES DE 15 REPETICIONS

www.estevecampstrainning.com

@esteve_camps
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AMB EL SUPORT DE:

racons de
montserrat
L’ALBARDA
CASTELLANA
Text i Fotografia:
Albert Mendoza Torrents
@albert_mendoza_torrents
La majoria d´excursionistes
que pugen a Montserrat, ho
fan a Sant Jeroni (1.236m),
el cim més alt del massís i
també de la comarca del
Bages. En aquesta entrega
de Racons de Montserrat,
us recomanem, també, que
pugeu a l´Albarda Castellana
(1.167 m.), sostre comarcal
del Baix Llobregat, i així fareu dos cims amb unes vistes
fantàstiques, tot aprofitant
la proximitat entre els dos
punts esmentats.
Itineraris
Sembla més fàcil fer primer el cim de Sant Jeroni, i
l´Albarda Castellana fer-la de
baixada. Tot i que també es
pot fer a la inversa.
La ruta més freqüent és
sortint del monestir pel
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camí vell de Sant Jeroni,
on trobarem 450 metres de
desnivell. El primer tram es
fa una mica feixuc, per la
forta pujada i les escales,
però està molt ben senyalitzat. Passant pel Pas del
Francesos (pas estret entre
roques), seguim pujant i
gaudint de les vistes cap a
les Gorres (conjunt d´agulles
que deixem a l´esquerra), i
poc després de Santa Anna
passem per sota de l´agulla
de la Panxa del Bisbe. En
pocs minuts, arribem al pla
dels Ocells, però no deixem
mai el camí principal, que
ens portarà a l´ermita de
Sant Jeroni, on hem d´agafar
el camí de l´esquerra, que és
el que ens deixarà al mateix
cim de Sant Jeroni (actualment tancat per obres).
Des del mirador, on trobem
una rosa dels vents, podem

A l´Albarda amb mar de núvols i al fons, els Flautats, l´Elefant i la Prenyada.
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observar gran part del nostre
país, des del Pirineu fins al
mar Mediterrani. D´aquí el
nom de Montserrat, que és
una alteració d´una traducció
de l´àrab, de “roques que
vigilen”. També podem veure les agulles més properes
com el Moro, el Camell de
Sant Jeroni, el Camell dels
Ecos i la regió dels Ecos, el
Gegant, El Montgròs...i el
nostre objectiu, l´Albarda
Castellana, on segurament
no trobarem aglomeracions. Aquest itinerari descrit,
correspon a la ruta clàssica,
uns 10,3 Km i, aproximadament, 3 hores, entre anada
i tornada. Baixant de Sant
Jeroni, i en aproximadament
10 minuts, pujarem l´Albarda
Castellana gairebé sense
desnivell.
Aquells que vulguin estalviar-se gairebé 200 metres
de desnivell, poden agafar
el Funicular de Sant Joan.
D´aquesta manera es redueix
el temps de la sortida i es
gaudeix d´unes vistes espectaculars del monestir.
D´altra banda, aquells que
vulguin una sortida amb més
exigència, poden sortir des
de Monistrol de Montserrat,
sumant d´aquesta manera 4
Km i aproximadament 900
metres de desnivell. Això ens
pot portar a sumar més de 4
hores, entre anada i tornada,
a la ruta clàssica.
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Vistes a l´Albarda Castellana, des del camí de Sant Jeroni.
A la dreta, el Camell de Sant Jeroni.

Al cim de l’Albarda

La manera més rapida
d´arribar al nostre objectiu
és sortir de Santa Cecília
per la canal de Sant Jeroni.
Arribarem a Sant Jeroni en
aproximadament 1 hora,
això sí, amb gairebé 500
metres de desnivell i per
un camí tècnic. Una ruta
recomanada per a persones
amb experiència en el món
de l´excursionisme i que cal
evitar en dies de pluja.

També, des de Santa Cecília,
es pot anar a buscar la canal
de la Llum, passant pel coll
del Migdia i baixant fins
al PR ( marques grogues i
blanques ) a l´esquerra, que
ens portarà al coll de les Pinasses. Des d’aquest indret,
tindrem, a l’esquerra, Sant
Jeroni, i a la dreta, l´Albarda
Castellana. Aquesta ruta és
de 2 hores i 700 metres de
desnivell, només d´anada.

AMB EL SUPORT DE:

Placa del cim

Pessebre del cim

Arribant al cim secundari de l´Albarda Castellana.

Per anar a l´Albarda Castellana des de Sant Jeroni,
haurem de baixar fins a on fa
un gir pronunciat a l´esquerra. A una vintena de metres
(i sense arribar a l’ermita),
surt un corriol a la dreta fins
al coll de les Pinasses, on,
seguint les marques blaves,
arribarem a una petita canal
estreta. Allà trobarem un petit ressalt equipat amb una
corda (fàcil). Pocs metres

més i arribem al cim principal, on hi ha un pessebre i
una placa de sostre comarcal. Gaudirem de les vistes
a Sant Jeroni i altres agulles
del massís. Seguint la carena, arribem a l´altre extrem
de l´Albarda Castellana, on
també hi ha un naixement.
Un indret espectacular,
amb ambient d´agulla, un
mirador per a qui no tingui
por de les alçades. Amb

vistes a les Gorres, la Prenyada, l´Elefant, els Flautats,
Diables, Patriarques, el
Moro, els Plecs del Llibre, el
Mar Mediterrani...I un lloc
en el qual els més matiners
podran gaudir d´una bona
sortida de sol. Per a mi, un
racó de 5 estrelles.
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VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ANDORRA

ALTA
RIBAGORÇA

CERDANYA
ALT URGELL

PALLARS
JUSSÀ

ALT EMPORDÀ

RIPOLLÈS

GARROTXA
BERGUEDÀ

PLA DE L’ESTANY

SOLSONÈS
OSONA

NOGUERA

BAGES
SEGARRA

VALLÈS ORIENTAL
ANOIA

VALLÈS
OCC.

LES GARRIGUES CONCA BARBERÀ
ALT PENEDÈS BAIX LLOBR.
RIBERA
D’EBRE
TERRA
D’EBRE

PRIORAT

BAIX
CAMP
BAIX
EBRE
MONTSIÀ

GIRONÈS

MOIANÈS

PLA
URGELL
D’URGELL

SEGRIÀ

LA SELVA

BAIX
EMPORDÀ

ALT CAMP

MARESME
BARCELONÈS

BAIX GARRAF
PENEDÈS

TARRAGONÈS

RUTA

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

MUNTANYA

MUNTANYA · TRAVESSA DE MUNTANYA · CAMINADA · MARXA NÒRDICA

CICLISME

BTT · CARRETERA · DESCENS BTT · CICLOCROSS

XATHLONS

DUATLÓ · TRIATLÓ · AQUATLÓ

ORIENTACIÓ

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

ESQUÍ

ESQUÍ DE MUNTANYA · ESQUÍ NÒRDIC · ESQUÍ DE FONS

NATACIÓ
ALTRES
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AGENDA

RUTA
CROS

CROS PINEDA DE MAR
| 5 km |
DIUMENGE 15·01·22
PINEDA DE MAR (Maresme)
www.gesport.cat
ASFALT

MITJA I QUART DE
MARATÓ DE SITJES
| 22 km | 10 km |
DIUMENGE 16·01·22
SITJES (Garraf)
www.gesport.cat

TERRA

MAR I MURTRA

| 20 km | 10 km | 15 km |
DIUMENGE 16·01·22
BLANES (La Selva)
www. fondistesblanes.cat

ASFALT

MORITZ SANT ANTONI
| 10 km |
DIUMENGE 16·01·22
BARCELONA (Barcelonès)
www.cursasantantoni.cat

CROS

CROS DE CANET
| 5 km |
DIUMENGE 06·02·22
CANET (Maresme)
www.gesport.cat

| 7,7 km |
DIUMENGE 13·02·22
SANT FRUITÓS DE BAGES
(Bages)
@cursagalgos112

MUNTANYA

TRAIL

TRAIL ROCACORBA

| 20 km | 1 punt ITRA
| 30 km | 2 punts ITRA
| 38 km | 2 punts ITRA
DIUMENGE 30·01·22
CANET D’ADRI (Gironès)
www.klassmark.com/trailrocacorba

TRAIL

| 6 km | Techno Dark Run
| 6 km | 12 km | 17 km | Snowrunning
Copa Catalana CANICROSS NAT ARAN
| 3 km | 6 km |
DISSABTE I DIUMENGE 15/16·01·22
PLA DE BERET I ESTACIÓ D’ESQUÍ DE
BAQUEIRA BERET
(Pallars Sobirà)
www.beretmontgarri.com

| 15 km |
DIUMENGE 30·01·22
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
(Vallès Occidental)
www.vdkevents.com

TRAIL

| 6 km | 10 km |
DISSABTE 29·01·22
CALELLA (Maresme)
www.gesport.cat

TERRA

TRAIL

| 6 km | 10 km |
DIUMENGE 06·02·22
PUIGVERD DE LLEIDA
(Segrià)
www.aecpuigverd.org

| 16 km | Cursa
| 10 km | Marxa
DIUMENGE 16·01·22
SANT FELI DE GUÍXOLS
(Baix Empordà)
www.cemontclar.cat/ganxotrail

CURSA DE LA SERRA
DE PUIGVERD

| 30 km | 15 km | 8 km |
DIUMENGE 23·01·22
SANT FRUITÓS DE BAGES
(Bages)
www.posatenmarxa.blogspot.com

SNOWRUNNING

HIVERNAL
BERET-MONTGARRI

| 10 km | El Cim
| 27 km | 5 Cims
DIUMENGE 16·01·22
CORBERA DE LLOBREGAT
(Baix Llobregat)
www.cinccims.cat

CIUTAT DE CALELLA

MARXA DEL TERME
CAMINS DE RONDA

CANICROSS

CURSA DELS LLEBRERS

CINC CIMS
CROS

CAMINADA

GANXO TRAIL

TRAIL HIVERNAL SERRA
DE GALLINERS

CAMINADA

MARXA DE SANT PAU
| 15,2 km |
DIUMENGE 30·01·22
SANT POL DE MAR
(Maresme)
www. gruplhotel.cat/
marxa-de-sant-pau/
CAMINADA

MARXA DE LA
SUISSA

| 10 km |
DIUMENGE 29 i 30·01·22
ESPOLLA (Alt Empordà)
www. marxadelasuissa.wixsite.com
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TRAIL

SNOWBIKE

AIGUES OBERTES

| 13 km |
DIUMENGE 06·02·22
MATADEPERA
(Vallès Occidental)
www. cursamontrodon.cat

| 17 km |
Tot tipus de bici, també e-bike
DISSABTE I DIUMENGE 15/16·01·22
ESTACIÓ DE BAQUEIRA BERET
(Pallars Sobirà)
www. beretmontgarri.com/
snowbike/

| 1900 m. |
DIUMENGE 30·01·22
SANT FELIU DE GUÍXOLS
(Baix Empordà)

CURSA DE MUNTANYA
MONT-RODON

TRAIL

TRAIL VILAMAJOR
| 13 km | 26 km | minis
DIUMENGE 06·02·22
VILAMAJOR
(Vallès Oriental)
www. trailvilamajor.cat
TRAIL

CURSA 4 TERMES

| 15,7 km | Caminada
| 18,5 km | Trail
| 13,5 km | Express
| 26 km | Clàssica
| 7,1 km |Juvenil
DIUMENGE 13·02·22
MONT ROIG DEL CAMP
(Baix Camp)
www.cursa4termes.com

BERET MONTGARRI

BTT

LA SENGLANADA
| 35 km |
DIUMENGE 30·01·22
CALDERS (Bages)

www.blogcaldersbike.blogspot.com
BTT - eBIKE

CREMATORRONS

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

MONTALBIKE

| 25 km | 13 km |
DIUMENGE 13·02·22
MONISTROL DE MONTSERRAT
(Bages)

| 36 km |
DIUMENGE 30·01·22
SANT VICENÇ DE MONTALT
(Maresme)
www.facebook.com/pg/
ccxurribikers

www.klassmark.com/
montserratskyrace/

BTT

TRAIL

MONTSERRAT SKYRACE

TRAIL

VALLÈS DRAC RACE

| 48 km | 24 km |11 km |5 km |
DIUMENGE 20·02·22
TERRASSA (Vallès Occidental)
www.vallesdracrace.cat

+INFO ACTUALITZADA:
www.araesport.cat
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VOLCAT
PLATJA D’ARO

| 100 km |
OPEN/DUO/1 ETAPA/2 ETAPES
DISSABTE I DIUMENGE 5/6·02·22
PLATJA D’ARO
(Baix Empordà)
www. events.ocisport.net/ca/
volcat-platja-daro-186/inscripcions

publica a l’agenda
hola@araesport.cat

TRAVESSIA NO A LA FRED

https://clubaquaticxaloc.cat/
tours/no-a-la-fred/

XATHLONS
DUATLÓ

DUATLÓ - CROSS POPULAR VILA-SECA
| 21 km |
(4 a peu + 15 BTT + 2 a peu)
DIUMENGE 06·02·22
VILA-SECA (Tarragonès)

www.naturetime.es/ca/duatlocros-vila-seca-3/

ESQUÍ
SKIMO

TRAVESSA DELS REFUGIS

La Sportiva Andorra Skimo
| Skimo2 14 km |Skimo4 40 km |
| Skimo6 30 km |
| Skimo8 44 km 2 etapes |
| Skimo10 70 km 2 etapes |
Per equips de dues o tres persones.
DISSABTE I DIUMENGE 19/20·2 ·22
Copa a la Copa Catalana de la FEEC.
Naturlandia, Grandvalira-Grau Roig
i Ordino-Arcalís.
ANDORRA
www.visitandorra.com/ca
/agenda/andorra-skimo/
ESQUÍ-ALPINISME

OPEN VALL FOSCA

Equips de dues persones.
DISSABTE 26·2 ·22
VALL FOSCA (Pallars Jussà)
www.openvallfosca.cat

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

SALUT I
RENDIMENT

MOLÈSTIES
FREQÜENTS
QUAN ANEM
EN BICICLETA
Carles Moreno Buira
Fisioterapeuta i Osteòpata
Especialista en Fisioteràpia
Esportiva i Biomecànica del
Ciclisme.
@cyossalut

D

urant els darrers anys
d’experiència com a ciclistes i realitzant estudis
biomecànics a ciclistes
de molts nivells, ens hem
adonat que hi ha una sèrie de
molèsties i dolors que són els
que tenen més prevalença en
el món del ciclisme i que intentarem analitzar i donar una
breu explicació del perquè
passa i com podríem arribar
a solucionar el problema en
aquest article.
Si partim de la base que el
ciclisme és un esport on la
falta d’impacte i estres sobre
les articulacions fa que hi hagi
menys tendència a lesionar-nos de manera traumàtica
(sempre que deixem de banda les caigudes), la gran majoria de lesions en el ciclisme
són per moviments repetitius.
Per aquest motiu, podem
arribar a la conclusió que, si

els ajustos de la bicicleta són
els correctes, tindrem menys
possibilitats de lesionar-nos i,
per tant, no notarem molèsties ni que passem hores a
sobre de la bicicleta. Però si
anem amb la bicicleta mal
ajustada, per diferents factors
que ara analitzarem, podem
patir diverses molèsties que
i al final derivin en una lesió
que acabi afectant també la
nostra vida quotidiana o ens
impedeixi practicar un altre
esport, per exemple.

Dolor lumbar
Una molèstia a la zona lumbar
és el motiu principal dels ciclistes per venir a la consulta.
La clau per no patir dolor
lumbar radica en la posició i el
moviment de la pelvis sobre
el seient. Hi ha dues causes
principals que la provoquen:
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l’excés de longitud (potència
massa llarga, seient massa
endarrerit o elevat...), ja que
força la posició per arribar al
manillar i una mala estabilització de la pelvis (una mala
sedestació al seient, un excés
o dèficit d’alçada d’aquest
seient o, fins i tot, el tipus de
seient escollit) que provoca un
excés de moviment i un excés
d’ús de la musculatura lumbar
per estabilitzar-la. En aquesta zona hi ha diversos grups
musculars que poden estar
implicats: a nivell posterior,
els paravertebrals i el quadrat
lumbar; la musculatura abdominal i el psoes-ilíac a nivell
anterior i músculs pelvitrocantèris a nivell pelvià.

Dolor al genoll
Les molèsties al genoll també
són molt habituals encara que,
curiosament, no provenen
del mateix genoll sinó de les
articulacions subjacents: pelvis
i turmell. La mobilitat d’aquestes dues articulacions és molt
àmplia però és més limitada
al genoll, fet pel qual si hi ha
un problema en la pelvis o el
turmell, el que acaba patint
dolor, per no poder adaptar-se, és el genoll.

a la regió externa, per dur el
seient massa alt, per un excés
de rotació interna de la cala o,
fins i tot, per unes cales molt
desgastades, mentre que a
la regió anterior, degut a una
mala alineació del genoll i
per un seient massa baix o
avançat.

Les molèsties al genoll es
produeixen generalment a la
regió interna, produïda per
un excés de rotació externa
en la col·locació de les cales o
per dur el seient massa baix;

Generalment, les molèsties
de la zona cervical solen anar
lligades també a molèsties
que afecten l’espatlla o les
mans, i en la gran majoria dels
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Dolor cervical i braç

casos, és degut a l’excessiu
pes que han de suportar els
braços.
Aquestes molèsties poden ser
en una sola extremitat o en
totes dues. Si parlem d’una
sola extremitat el problema
té l’origen en l’asimetria en
la sedestació del ciclista,
com que no repartim el pes
correctament, una de les dues
extremitats suporta més pes i
es sobrecarrega molt més.
La solució la podem trobar
fent més simètric aquest recolzament de la pelvis i repartint

SALUT I
RENDIMENT

més equitativament el pes a
ambdós braços. Si la molèstia
la tenim a totes dues extremitats pensarem a modificar la
posició del manillar, portant-lo
més a prop o aixecant-lo per
intentar que part del pes que
han de suportar els braços
es traslladi a la pelvis. Quan
les molèsties es centren a la
zona cervical o dorsal alta
pensarem que el manillar està
massa baix o massa lluny del
seient i que el ciclista ha de
forçar la seva postura per subjectar el manillar. Cal trobar
una posició sobre la bicicleta on les espatlles estiguin

(...) la gran majoria de
lesions en el ciclisme
són per moviments
repetitius. Per aquest
motiu si els ajustos
de la bicicleta són els
correctes tindrem menys
possibilitats de lesionar-nos (...)

relaxades i baixes per no tenir
molèsties en aquesta zona.

Dolor als peus
Pel que fa als peus, la molèstia més estesa en el món del
ciclisme són les parestèsies
(adormiment) de la planta
del peu o dits i es produeix
bàsicament per un excés de
pressió i, encara que l’origen
d’aquesta molèstia pot ser
molt variada, hi ha dos factors
que són capitals en el dolor als
peus: l’elecció de les sabatilles
i la col·locació de les cales.
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La importància en l’elecció de
la sabatilla, deixant de banda
l’estètica, és perquè en molts
dels casos són excessivament
estretes i comprimeixen el peu
a nivell nerviós i vascular, provocant aquest dolor. Un cop
tenim la sabatilla adequada a
la morfologia del nostre peu,
és la posició de les cales les
que agafen el major protagonisme.
La cala és la responsable de
transmetre la nostra força
directament al pedal, i per
això hem de portar-la en una
correcta posició per no augmentar la pressió sobre estructures amb moltes terminacions
nervioses. Generalment, als
ciclistes que els hi passa això
és perquè porten les cales
molt avançades.

Dolor al glutis
El dolor a la zona glútia és
potser la molèstia que ha patit
tot ciclista i la que genera més
dubtes i mal de caps a l’hora
de trobar-hi solució. Sovint es
creu que el culpable del dolor
és el seient i ens fem un fart
de canviar-lo i provar-ne diferents tipus: els plans, en sella
de muntar, antiprostàtics, etc.,
sense èxit, ja que el problema,
no es troba tant en el seient
sinó en la manera com hi
anem asseguts. Al final, la comoditat del seient es basa en
la correcta posició del ciclista
sobre la bicicleta i la correcta
distribució del seu pes a sobre
d’ell. L’objectiu final és que la
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majoria del pes recaigui a les
tuberositats isquiàtiques (òssos del cul) i no tant sobre la
zona perineal, ja que ens podria donar una simptomatologia que afecta directament
a la zona genital, com són les
parestèsies. En aquest fet té
molt a veure la posició de la
pelvis del ciclista. Per tant, la
solució a aquest problema
radica primer en una correcta
sedestació i bon posicionament de la pelvis per part del
ciclista i, si no ens hem sortim,

com a segona opció, buscar un seient que sigui més
adequat per la nostra pelvis i
adaptat a l’ús i a la disciplina
que realitzem.
Hem intentat fer una breu
explicació de les principals
molèsties amb que ens trobem amb els ciclistes tractats,
tot i això, si teniu qualsevol
dubte o voleu aclarir alguna
cosa, no dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres, us
atendrem encantats.

SORTEIG

SORETIG DE
dos forfets
CADA DIJOUS FEM UN SORTEIG DE 2 FORFETS!!
L’estació d’esquí nòrdic de Tuixent - La Vansa
esta situada a la cara nord del massís del Port del Comte,
que abarca des de la Muntanya de l’Arp a una alçada
de 1830m fins a Prat Llong a una alçada de 2150m.

ram
Entra a l’Instag
araesport,
d’ARAESPORT: @
ió amb
busca la publicac
i PARTICIPA!
aquesta imatge

L’estació disposa d’un total de 30km de circuïts de varis
nivells per practicar l’esquí de fons, que discorren per els
boscos de la muntanya de l’arp.
També hi han senyalitzats varis recorrecuts per fer amb raquetes de neu.
Hi trobaràs uns serveis de primera qualitat
tant a peu de pistes com als pobles i valls
que l’envolten!

?
s
e
p
i
c
i
t
Par

www.tuixent-lavansa.com
@tuixentlavansa
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el moviment
incontrolat
Guillem Puig Junyent
Fisioterapeuta i especialista
en Teràpia Manual en el
Concepte Maitland, dolor
miofascial, punció seca i
control motor.

E

l moviment normal o ideal
és difícil de definir. De fet,
no existeix una manera
correcta de moure’s, podem fer una tasca de diverses
maneres, reclutant la musculatura seguint estratègies
diverses.

bona salut articular és sinònim de
poder modificar
la posició sense
molèsties importants. Per tant,
lmillor postura, és la
que és canviant.

Ens podem ajupir i agafar un
objecte sense moure la part
baixa de l’esquena i flexionant
les cames. Però també ho podem fer flexionant l’esquena
i amb les cames estirades. És
més correcta l’una que l’altra?
Tot depèn. Cadascú té unes
característiques morfològiques i fisiològiques diferents.
La millor opció serà la que ens
asseguri un moviment eficient
i minimitzi l’estrès fisiològic.

Qualsevol moviment necessita control i això, s’aconsegueix integrant la informació
que ens arriba en l’àmbit
sensorial amb la coordinació
motora, mitjançant el sistema
nerviós central. Si aquest control funciona correctament,
tindrem un moviment òptim.
El moviment òptim assegura
que tant les tasques del dia a
dia com les d’alta demanda
de força i resistència, es puguin dur a terme de manera
que es minimitzi l’estrès de les
articulacions i que l’eficiència
muscular sigui l’òptima. Tot i
que això, s’hauria de donar de
manera automàtica o inconscient.

No a tothom li anirà bé tenir
l’esquena totalment corregida
de manera mantinguda per
tal d’aconseguir la “postura
correcta”. De fet, tenir una

Ara bé, quan hi ha una disfunció en el moviment, comencem a parlar de moviment
incontrolat, que pot ser a
gran escala o a petita escala,
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i aquest
és probablement el causant
de dolor i de la patologia degut a un patiment
exagerat de certs teixits.
Perquè un moviment es pugui
dur a terme correctament,
hem de tenir llibertat en la
zona articular, muscular i del
teixit connectiu, així com,
també, del teixit neural. Però

sobretot ha de succeir un
element fonamental, regulat
pel nostre sistema nerviós: el
control del moviment a nivell
global i també per segments.
Posem-ne alguns exemples:
Dolor a la part baixa de
l’esquena per excessiva flexió
lumbar, el pacient es queixa
de dolor en doblegar-se cap
endavant. Pot ser a causa de:
- Moviment exagerat de la columna lumbar cap a la flexió.
- Rigidesa articular a l’alçada
de la pelvis i el maluc.
- Poca extensibilitat dels
isquiotibials i fibres superficials
del gluti major.
Dolor a la part baixa de l’esquena per excessiva extensió
lumbar, el pacient es queixa de dolor en canviar una
bombeta del sostre. Pot ser
degut a:
- Poca mobilitat entre vèrtebres cap a la flexió, augmentada en extensió.
- Es doblega cap endavant
sense modificar la columna
lumbar.
- Escurçament dels flexors del
maluc i poc to abdominal.

Només són exemples i caldria
valorar cas per cas, però per
tal de corregir-ho, primer de
tot caldria que la persona
aprengui a moure’s sense
dolor, ja sigui modificant la
seqüència de moviments o bé
la direcció.
Reduir la força de la gravetat
en molts casos, també pot
ser beneficiós durant els
primers dies. Però s’ha demostrat en molts estudis que,
aprendre a moure’s sense
dolor o amb poca molèstia
accelera la recuperació de la
majoria de dolors neuromusculoesquelètics.
Després caldrà anar perfilant
la mobilitat global i segmentària de cada articulació, que
a la vegada despertarà o
disminuirà el to dels músculs
alterats pel dolor. Si tot va
bé, arribarà un moment en

què aquell gest que abans
ens molestava ara el podem
fer de manera funcional, amb
força i sense dolor. És a dir, “el
controlem”, primer de manera
conscient i de mica en mica
de manera més inconscient. A
partir d’aquí, les demandes de
cadascú d’acord amb la vida
que faci o l’activitat que dugui
a terme acabaran de decidir
fins on cal arribar.
Com a conclusió, podem
dir que si un moviment ens
és dolorós és important de
fer-ne una valoració sobre
com l’estem fent. Segurament
descobrirem que modificant
petits elements que construeixen aquest moviment
despertarem una musculatura
abans adormida i aconseguirem fer el gest sense patir. És
a dir, passarem d’un moviment
descontrolat a un moviment
controlat.
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OLD SCHOOL
VERSUS
NEW WAVE

Estrenem secció! Un calidoscopi d’experiències,
mogudes, i alguns consells explicats en primera
persona per l’escalador David Palmada, el Pelut.

David Palmada “Pelut”
Expert en escalada artificial,
ha obert vies arreu del món.
@pelutwall

S

embla mentida com ha
evolucionat tot el món
de la muntanya i més
concretament el de
l’escalada, que és una mica
més la meva especialitat.
Actualment, hi ha moltíssim
material ultra tècnic, ultra
light i ultra tot i per a tot, des
de roba que sembla que hagis d’anar a la Lluna a menjar
deshidratat; gels energètics i
miraculosos que ressusciten a
un mort i, si et vols comprar
unes sabatilles, has de tenir
un màster per entendre tot el
que t’expliquen els venedors.
Doncs bé, en l’escalada no
som menys, jo fa moooolts
anys que practico l’escalada,
concretament una disciplina
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que es diu escalada artifcial,
que consisteix a progressar
per una paret posant tot tipus
d’utensilis i artefactes i penjar-t’hi, a diferència del que
tots entenem per escalar, que
és pujar amb les mans i els
peus gestionant la teva força
i la teva destresa, perquè en
l’escalada artifcial utilitzem
la tècnica i la sang freda per
a confar tot el nostre pes
a un simple troçet de metall d’uns tres centímetres
anomenat xiulet. I perquè us
feu una mica la idea d’on es
troba la difcultat, és senzill:
si col·loquem un pitó molt
llarg i gran, clavat molt fort,
la situació és fàcil i bastant

segura, però si col·loquem un
clauet petit i en roca delicada, que ben just pot suportar
el nostre pes, el joc s’intensifca, es torna molt més difícil
i perillós.
Gràcies a les noves tecnologies, cada vegada més,
es desenvolupen tot tipus
d’artilugis per al món de
l’escalada, tant en el camp
de la protecció com en el de
la progressió. Probablement
els que estigueu llegint això
haureu vist en alguna pel·lícula el protagonista col·locant
un atuell anomenat friend en
alguna esquerda, i que, poc
després, aquest aparell es co-

PIP
Amb corda dinàmica
de 8 mm dissenyada
per absorbir la força
d’una possible caiguda. Ajustable de 15
a 85 cm.
Component metàl·lic
d’acer inoxidable.
S’enganxa al punt
d’enllaç de l’arnès
amb el llaç. Un cop
connectat, només cal
estirar l’extrem lliure
del cordó per tibar
cap a l’àncora o alliberar la tensió mantenint
el dispositiu obert
amb la palanca del
polze.
Gran forat de
connexió amb peça de
goma antilliscant per a
totes les mides de mosquetons de bloqueig.
Amb només 120 gr., el
PIP és un cordó de pes
lleuger i ajustable.

Fotograﬁa: David Palmada, Pelut. Obrint via Petit Dru

mença a arrencar, creant una
tensió a l’espectador espectacular. Bé, la realitat és bastant
diferent, aquests aparells ben
col·locats i en roca bona ens
poden aguantar perfectament
una caiguda, ja que treballen
per pressió, és a dir, quant
més pes els carreguem més
s’agafaran, i us asseguro que
hi ha aparells d’aquests, realment molt petits.
Un gran canvi en el món de la
progressió arriba de la mà del
fabricant txec Rock Empire,
que acaba de treure al mercat
un artilugi anomenat PIP el
qual ens facilita moltíssim la
vida en la vertical. Es tracta
d’un cap d’ancoratge, regu-

lable amb una mà, que dóna
un gran índex de confort en
totes les maniobres del nostre
dia a dia en la vertical.
El món de l’escalada és
fascinant i molt extens. En
petit comitè parlem un argot
que, els que no escaleu, si
us asseguéssiu en una taula
amb nosaltres a prendre unes
cerveses pensaríeu que heu
viatjat en el temps a un altre
planeta perquè realment no
entendríeu res jajajaja!, ho
dic per experiència pròpia de
portar algun amic no escalador a un local on ens reunim
tots els “kukaratxes de la vertical” i el pobre mirar-me amb
cara “d’on m’has portat???”
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begudes
esportives
Ariadna Hernandez
Farmacèutica especialista
en Anàlisis Clíniques.
Psiconeuroimmunòloga
Clínica i experta en Nutrició
Esportiva.
@ariadnasalutirendiment

En aquesta nova secció trobaràs pautes i consells
sobre alimentació, concretament snacks i begudes
que et pots preparar fàcilment, perquè tinguis
sempre a mà el que el teu cos necessita durant,
abans i després de l’entrenament o la competició.
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L

es begudes esportives
no haurien de contenir
més del 5-10% de sucre
(entre 50 i 100 gr. de
sucre per litre d’aigua), ja
que per sobre d’aquesta
concentració s’endarrereix
l’absorció de líquids. Pel
que fa a les begudes que
porten sals de potassi o de
magnesi, dir que aporten
una quantitat d’aquests
electròlits força menor que
els que hi ha en un suc de
taronja.
Així doncs, el nivell màxim
que hauria de contenir una
beguda esportiva de sucre i
electròlits és entre 50-100 g
de sucre, 250 mg de sodi i
200 mg de potassi per litre.

EL REBOST DE
L’ESP ORTISTA

BEGUDES QUE PODEM
PREPARAR A CASA
PER DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ
PER BEURE DURANT ELS
ESFORÇOS MOLT PERLLONGATS

- Sucs de poma i
pastanaga purs.

- 500 mL d’aigua + 500 mL
de suc de poma bio (sense
sucres afegits) + 1c.c. de sal
de la Himàlaia (o 10 ml d’aigua de mar hipertònica).

PER PREVENIR EL
CANSAMENT I LES AGULLETES

- 1L d’aigua + suc de mitja
llimona + 60 mL suc de taronja + 1 c.c. de sal integral
o de la Himàlaia (o 10 mL
d’aigua de mar hipertònica)
+ 1 c.s. de sucre de rapadura o concentrat de poma.

- Infusió de Te de tres
anys (2 c.s. per litre) amb
1 c.p. de pasta de pruna
Umeboshi per cada litre de te.
PER TRACTAR O
REDUIR LES AGULLETES
- Una tassa de Te de tres anys o d’aigua tèbia
amb un “cigró” de concentrat d’Umeboshi.
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EL REB OST DE
L’ESPORTI STA

BATUTS QUE PODEM
PREPARAR A CASA
BATUT DE PROTEÏNES

BATUT ANTIOXIDANT

• 250 mL beguda d’ametlles
• 20 g de proteïna de tramús (altramuz)
• 3 c.s. d’oli de coco
• 1/2 plàtan madur
• 1 c.s. d’espirulina

• 500 mL aigua
• 50 g concentrat de
poma
• 50 g de meló
• 2 c.s. de nabius o
concentrat de magrana

BATUT ENERGÈTIC
• 250 mL beguda d’arròs
• 3 c.s. flocs de civada suaus
(millor que sigui certifcada
sense gluten)
• 3 maduixes
• 1/2 plàtan
• 2 dàtils
• 1 c.s. coco ratllat
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Llegenda:
c.s. = Cullerada sopera
c.p. = Cullerada de
postre
c.c. = Cullerada de
cafè
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Vistes del poble Pinell de Brai

VIATGE PER
LES TERRES
DE L’EBRE
Text i Fotografia:
Roser Oliveras

En aquesta edició ens desplacem fins al sud de
Catalunya, per conèixer una part de l’entorn natural de les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta.
Si ens agrada fer vida sobre rodes, en aquesta zona ens hi sentirem molt còmodes perquè ens trobem en un espai natural força tranquil, sense aglomeracions i amb un paisatge
únic i variat. Aquí hi trobarem unes quantes
àrees per poder dormir, descansar i gaudir
del nostre temps lliure envoltats de natura.
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ACTIVITATS
Via Verda Val de Zafán

Via Verda de la Terra Alta

Un dels atractius de la zona
és la via verda de la Val de
Zafán, un itinerari cicloturista
d’uns 150 quilòmetres que
uneix el Parc Natural dels
Ports amb el Parc Natural
del Delta de l’Ebre. És un
antic traçat de tren reconvertit en via verda accessible per a tothom, sense
limitació d’edat o capacitat
física. Durant aquest recorregut, descobrirem ponts,
aqüeductes, túnels, antigues
estacions reconstruïdes,
passarem a prop del riu
Ebre i veurem la vegetació
i les muntanyes que caracteritzen la zona.
La via verda queda dividida
en diferents trams, aquesta
vegada ens centrarem en
els de la Terra Alta i el Baix
Ebre.
El tram de la Terra Alta
té una distància total de
26 quilòmetres i uneix les
poblacions d’Arnes-Lledó,
Horta de Sant Joan, Bot,
Prat de Comte, Fontcalda,
Pinell de Brai i Benifallet.
El tram del Baix Ebre té 23
quilòmetres de longitud i
passa per Xerta, Aldover
i Roquetes, fins arribar a
Tortosa.

Via Verda de la Terra Alta
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Hem de tenir en compte que durant el trajecte
passarem per molts túnels
i per això és recomanable
portar una llanterna. De
totes maneres, els túnels
van equipats amb llums que
podrem engegar perquè
ens il·luminin el pas.
Els Ports de Beseit

Riu Ebre des de la Via Verda del Baix Ebre

Els Ports de Beseit amaguen
espais naturals paradisíacs
per gaudir de la muntanya en tots els sentits. Hi
trobarem boscos de pins,
camins que s’endinsen per
la muntanya, rierols i vistes
magnífiques del Delta de
l’Ebre.
Trobarem nombroses excursions per a tots els nivells,
podrem practicar l’escalada
o fer vies ferrades i si estem
de sort, veurem alguna
cabra salvatge o algun altre
animal típic de la zona.
Mont Caro
El Caro és un cim del massís
dels Ports de Tortosa-Beseit
situat al Baix Ebre, al municipi de Roquetes, dins del
Parc Natural dels Ports. És el
punt més alt d’aquest massís i, alhora, el més alt de les
Terres de l’Ebre amb 1.441m

Mirador del Caro
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d’altitud. Hi podem accedir
amb vehicle, tot i que és
molt recomanable aprofitar
els camins que ens ofereix la
zona i fer una excursió a peu
o amb bicicleta per arribar al
cim i gaudir de les vistes.
Un dels punts més coneguts
per iniciar la ruta és sortir
des del refugi Caro.
A dalt hi trobarem un mirador format per una passarella i una plataforma de fusta
de 70m2, accessible per
a persones amb mobilitat
reduïda.

Poble de Prat de Compte

Pobles amb encant
Són molts els pobles petits
amb nuclis antics que podrem visitar, tots ells tenen
algun encant i podrem
passejar pels seus carrers
per conèixer la història que
hi ha darrere els seus racons
i gaudir de la gastronomia
que caracteritza les terres de
l’Ebre.
Riu Ebre
Si preferim viure l’experiència des de l’aigua, també
ho podem fer. Es poden
recórrer motoritzadament
els més de 100km de riu que
hi ha entre Ascó i Amposta,
ja sigui amb embarcació
pròpia, de lloguer o a bord
d’un petit creuer. Els més
aventurers, també podran
recórrer en piragua o caiac
els més de 125km entre
Riba-Roja d’Ebre i la desembocadura.
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Poble de Ginestar

ÀREES HABILITADES
Àrea de Ginestar
El poble de Ginestar té una
petita àrea adaptada per
autocaravanes amb servei
de buidatge d’aigües grises
i negres i un lloc on també
podem per omplir d’aigua.
No disposa de lavabos. Les
places d’aparcament són de-

limitades i cada una d’elles
té un banc i una paperera.
Hi ha una petita zona de
parc infantil i des d’aquí
surten camins planers, un
dels quals ens portarà fins al
riu Ebre.
Àrea d’Horta de Sant Joan
Al poble d’Horta de Sant
Joan hi ha un gran descam-

Àrea de Ginestar

pat de terra al costat d’unes
pistes de pàdel on podem
aparcar i passar la nit. En
aquesta àrea també podrem
buidar les aigües i omplir el
dipòsit d’aigua. Cal tenir en
compte que per accedir-hi
hi ha una baixada asfaltada
força inclinada i no disposa
de serveis. El poble queda a
prop per si hem de comprar
alguna cosa.
Àrea de Pinell de Brai

Àrea d’Horta de Sant Joan

Àrea de Pinell de Brai

És una antiga estació de
tren que ens serà un bon
punt de partida si volem
fer la via verda de la Terra
Alta i enllaçar amb la del
Baix Ebre. És un descampat
de terra molt tranquil, on
la via verda passa just per
davant. També hi ha un bar
i un espai infantil. Queda
una mica apartada de la
zona urbana, per tant hem
d’assegurar-nos que tenim
tot el que necessitem per no
haver-nos de moure. Aquesta àrea no disposa de cap
servei adicional.
Àrees de Prat de Comte
Just a tocar del poble de
Prat de Comte hi ha una
àrea habilitada. És un
pàrquing de terra molt
tranquil, amb alguns arbres
i molt plana. Disposa de

Àrea de Prat de Compte
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serveis de buidatge, tot i
que són temporalment fora
de servei. Des d’aquí, surt
una pista que podrem fer si
tenim ganes de caminar o
anar amb bicicleta. Si anem
seguint la pista tindrem unes
bones vistes del poble i el
seu entorn.
A l’antiga estació de tren de
Prat de Comte, hi trobarem
una altra àrea on podrem
passar la nit. La via verda de
la Terra Alta passa per davant mateix, així que també
ens serà un bon lloc per deixar el nostre vehicle si volem
fer un altre tram d’aquesta
via verda. Està envoltada de
vegetació tot i que és molt a
prop de la carretera, encara
que no és gaire transitada.
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Vistes des de l’àrea d’Horta de Sant Joan

A les terres de l’Ebre hi ha
molts racons per descobrir,
aquesta vegada hem vist
només una petita part de
tot el que ens pot oferir
aquest indret, però encara
queda molt per conèixer.
És una destinació amb

encant, potser apartada per
a moltes persones, però val
la pena recórrer uns quants
quilòmetres per gaudir
d’aquest entorn meravellós.
I més si anem ben acompanyats amb la nostra casa
sobre rodes!
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