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

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

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

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

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

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 

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

N O V E M B R E  /  D E S E M B R E  2 0 2 2

PUBLICITAT : 662 07 94 00. 

E D I T O R I A L

Encara se’m fa estrany, malgrat que ja fa anys que 
és així, celebrar la castanyada en màniga curta, però 
a més, enguany també se m’ha engolit l’Haloween i 
m’he banyat al mar, tot això amb les llums de Nadal 
ja col·locades als carrers del poble i els torrons 
competint amb els panellets, al lineal del súper. 
Sí, millor que em centri en el contingut d’aquest 
número, oi? El canvi climàtic i la globalització ja es 
tractaran aviat a la COP27 (Conferència de les Naci-
ons Unides sobre el Canvi Climàtic) o potser no...

Doncs va, pel que fa a aquest número, l’home de la 
portada és el Manel Deli, un atleta amateur que ha 
arribat a l’elit mundial en la prova dels 100 Km ruta. 
Els qui ens llegiu habitualment ja el coneixeu, fa 
temps que li seguim la pista. No us perdeu l’entre-
vista!!

També trobareu novetats, com la secció “Traces 
de neu, el Pirineu sobre esquís” escrita pel guia de 
muntanya Oriol Estefanell. En aquesta ocasió l’Oriol 
ens proposa pujar el Puig Peric (2.810 m) que divi-
deix les comarques de l’Alta Cerdanya i el Capcir.

Entre els altres articles que ja descobrireu vosaltres 
mateixos i mateixes, us n’hem preparat un per als 
que vulguin iniciar-se en l’apassionant món del run-
ning, és l’Adrià Martí qui us ho explica, i sobretot, 
com fer-ho de manera saludable.

Som-hi!! Salut i esport ;)
    Berta Giralt

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

AVANTATGES SUBSCRIPTORS

Fe d’errates Araesport n.28 
Errors d’impressió Pàg 22 i 44.
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Escriu-nos a hola@araesport.cat, indicant quin és 
el nom de la foradada de la fotografi a. Entre totes 
les respostes rebudes * SORTEGEM una nit d’hotel 
en habitació doble amb esmorzar inclòs a l’Hotel 
Restaurant Mas de la Sala.

AQUEST INDRET?
CONEIXES 

(*) El sorteig es farà en fi nalitzar l’edició núm. 33, el setembre de 2023, entre les respostes correctes dels participants de totes les 
edicions i es donarà a conèixer el guanyador al perfi l d’Instagram @araesport.
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02/09/1974 Sabadell
Atleta de l’Avinent

 Club Atlètic Manresa  
Llicenciat en Econòmiques i Director territorial 

d’una empresa d’assegurançes

L'home dels 100 Km



M A N E L  D E L I

“L’atleta d’ultrafons Manel 
Deli guanya el premi absolut 
al millor esportista manresà 
d’aquesta temporada. Deli, 
es va proclamar vuitè del món 
dels 100 quilòmetres i primer 
de la seva categoria el passat 
mes de setembre a Berlin. És 
el segon atleta de la història 
que s’endú el premi gran de la 
nit, després de l’obtingut per 
la saltadora de perxa Mònica 
Clemente, el 2018.” (Fragment 
extret del diari Regió 7).

Tot i que han passat uns dies, 
com has encaixat aquesta 
victòria? 

A la meva edat només et pots 
prendre tants elogis com un 
regal que et dona la vida. 
El 2018 vaig ser 11è absolut en 
marató al campionat d’Espanya 
i l’any passat campió d’Espanya 
en 100km, però és veritat que 
quedar 8è al campionat del 
món d’enguany ha tingut molta 
més repercussió.
Ho visc amb naturalitat. Soc un 
atleta popular que s’ha colat a 
l’elit de la ultradistància, però 
cada dia matino per anar a la 
feina com tothom i sé que mai 
seré un professional. 

Què et va passar pel cap 
quan vas aixecar el guardó de 
millor esportista manresà de 
l’any?

En aquell moment vaig pensar 
en la meva dona i el meu fill, 
els buscava amb la mirada per 
compartir amb ells el moment.
Estic especialment orgullós 

per la família de l’atletisme. És 
un esport molt sacrificat, on 
entrenem cada dia durament. 
És un honor ser el segon atleta 
de la història que aconsegueix 
aquest guardó. Orgullós de ser 
un exemple de treball constant 
que es converteix en resultats. 
Perquè jo entreno molt, i els 
que em coneixen saben que 
entreno intensament, però 
en l’atletisme no sempre es 
recullen els fruits en forma de 
resultats.
També estic orgullós, tal com 
va dir l’alcalde de Manresa 
durant la cerimònia, de poder 
ser un referent per a aquelles 
persones que entren en la ma-
duresa física. Avui dia es pot 
envellir activament, amb salut 
i amb una molt bona condició 
física.

Vas arribar a imaginar el dia 
de la prova que podies aca-
bar en aquesta posició?

Al mundial hi havia més de 300 
corredors i jo partia amb la 45a 
millor marca classificatòria. A 
més a més, arribava després 
d’un mes i mig de baixa activi-
tat per una lesió a l’isquiotibial. 
Sense la lesió ja no entrava en 
els plans fer una classificació 
destacada. Però un cop pas-
sats els primers quilòmetres 
vaig veure que l’isquio aguan-
tava i vaig decidir mantenir un 
ritme alt. Passaven els quilò-
metres i anava avançant cor-
redors. El campionat del món 
veterà estava garantit (si no 
abandonava), ja que portava 
molt avantatge i vaig decidir 

anar per la general, un vuitè 
lloc significa diploma mundia-
lista, i en tenir-lo a l’abast, m’hi 
vaig llençar, davant la sorpresa 
del meu propi equip.

Creus que encara tens marge 
de millora?

Sí, però cada temporada soc 
un any més vell i això no ajuda. 
També hi ha sempre el risc de 
lesió. A la ultradistància en ruta 
hi ha molts factors imprevisi-
bles i t’ho jugues tot en un únic 
dia de competició a l’any, però 
si el dia de la cursa fa vent, o 
calor, o el circuit és molt revirat, 
o amb desnivell, o tens proble-
mes estomacals, equivoques 
l’estratègia...pot canviar-ho tot.
M’hi ajudaria poder canviar 
rutines que em permetessin 
descansar més, treballar més la 
força, els estiraments, doblar 
entrenaments...però per fer 
això, cal ser professional.

Com és el teu dia a dia, com 
és la preparació per córrer 
aquesta distància? 

Entreno un mínim de sis mesos, 
cada dia. Treballo matí i tarda 
i al vespre, abans de sopar, 
entreno. Faig uns 20 quilòme-
tres diaris de mitjana. Tinc la 
sort d’entrenar amb un grup 
nombrós, molts d’ells fan tam-
bé els 100km. En Joan Lleonart 
ens prepara uns entrenaments 
variats, que permeten anar 
acumulant quilòmetres i in-
tensitats evitant la monotonia. 
També faig tirades llargues els 
diumenges, que acostumo a fer 
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p o r t a d a

sol. Miro de posar-me reptes 
engrescadors. Per exemple, he 
fet diverses maratons al Parc de 
l’Agulla a 2h45’, o he anat i tor-
nat al Monestir de Montserrat 
des de Manresa, o de Manresa 
a Castelltallat anar i tornar a 
4’10” de mitjana...No acos-
tumo a competir gaire i m’ho 
jugo tot el dia de la cursa.

I el dia de la prova?

El dia de la prova dormo poc. 
La cursa comença a les 6 del 
matí i 3 hores abans em llevo 
per preparar-ho tot i esmorzar. 
L’adrenalina em manté despert. 
Porto cada avituallament molt 
estudiat i dono indicacions 
detallades a la meva assistència 
perquè a cada pas per volta 
m’ho tingui preparat. Durant 
la cursa ingereixo uns 12 litres 
d’aigua. No improviso gens. 
Em limito a concentrar-me en el 
ritme de cursa ( a 3’54”el km). 
La part dura és l’entrenament 
diari, el dia de la competició 
només es recullen els fruits de 
la feina feta, per això m’emo-
ciono tant a l’arribada, per la 
satisfacció de veure que tant 
d’esforç ha valgut la pena.

Vas començar a córrer per 
deixar una vida semiseden-
tària i a recomanació del 
metge. En quin moment va 
passar a ser el teu estil de 
vida?

Al principi sortia a córrer amb 
els amics un parell de dies 
entre setmana i el diumenge. 
Corria per fer salut. De tant en 
tant ens apuntàvem a alguna 
cursa de trail. Un dia un bon 
amic em va fer notar que els 
trams de cursa que no tenien 
desnivell se’m donaven millor 
que els altres. Jo en aquell 
moment m’ho passava molt bé 
trotant pels camins i muntanyes 
però la llavor que va sembrar 
el comentari va acabar fent 
que em preparés una marató 
d’asfalt pel meu compte i, com 
que va anar força bé, vaig de-
cidir picar a les portes del club 
atlètic Manresa, on deien que 
hi havia un grupet de veterans 
dirigit pel Joan Lleonart. Allà 
em van acollir de meravella.

Al principi vas fer curses de 
mitja muntanya, fins i tot 
una Montserrat Nord i la 
Berga-Rasos-Berga, mitges 

maratons amb força desnivell, 
algun dia és possible veure’t 
de nou a la muntanya, potser 
en una ultra?

És veritat. Vaig fer el circuit 
ARCS dues vegades, la cursa 
del Pedraforca i el circuit de 
la Copa Catalana, amb els 
Mountain Runners del Ber-
guedà. Guardo un bon record 
d’aquella època. Era un atleta 
molt menys preparat que no 
ho soc ara. Estem parlant dels 

(...) Soc un atleta popular 
que s’ha colat a l’elit de la 
ultradistància, però cada dia 
matino per anar a la feina 
com tothom i sé que mai serè 
un professional (...)

8 novembre / desembre 2022



anys 2012-2014, tot just co-
mençava. No et negaré que la 
muntanya em tiba molt, és molt 
més atractiva que l’asfalt. Però 
les meves característiques no 
m’afavoreixen. Em defenso pu-
jant, però soc un mal baixador i 
poc hàbil esquivant arrels. Tinc 
força ferides de guerra d’aque-
lla època muntanyenca. Acostu-
mo a fer alguna cursa de mitja 
muntanya fora de temporada 
per recordar vells temps. Una 
ultra de muntanya, ara com 

ara, està descartada perquè no 
m’hi cap al calendari.

Com treballes l’aspecte men-
tal, fas servir algun mètode 
específi c?

Tot s’entrena. Estar durant tan-
tes hores donant voltes en un 
circuit és molt monòton i s’ha 
d’entrenar. Faig moltes tirades 
llargues en circuits circulars, 
lluitant contra la temptació 
d’abandonar constantment. 
Una altra cosa que faig és man-

tenir la ment ocupada durant 
la cursa: faig molts càlculs 
matemàtics del ritme que 
porto, de si vaig per sobre o 
per sota del previst, controlo 
als rivals o quants minuts em 
falten per arribar a la meta.

Amb la teva experiència, 
has pensat mai a fer d’en-
trenador?

Em plantejo cursar el títol 
d’entrenador per assolir una 
base en coneixements d’at-
letisme que no domino. He 
acumulat força experiència 
en la preparació de la marató 
i de la ultradistància en ruta, 
que és un món força desco-
negut, sobretot en l’aspecte 
mental, que és la clau de 
l’èxit. Em fa gràcia poder 
compartir aquest coneixe-
ment, però de tota manera, 
mentre sigui atleta, ho veig 
incompatible.

Els teus rivals al campionat 
del món eren maratonians 
de 2h10’- 2h15’. Tu, en can-
vi, tens 2h28’ com a millor 
marca. Això vol dir que 
com més distància, millor et 
trobes?

M A N E L  D E L I

(...) Faig moltes tirades 
llargues en circuits 
circulars, lluitant 
contra la temptació 
d’abandonar cons-
tantment (...)

929 //

Manel Deli rep el premi al millor esportista manresà de mans de  
l’Il·lm. Sr. Marc Aloy, alcalde de Manresa.



p o r t a d a

Efectivament. Sembla que la 
meva forma de córrer des-
gasta menys i a mesura que 
allarguem la distància em 
vaig igualant amb atletes de 
molta més qualitat que la 
meva a priori. La força mental 
també ajuda. Estic preparant 
mentalment per patir. Jo no 
gaudeixo corrent, jo pateixo. 
I quan competeixo necessito 
tenir la certesa que els que em 
guanyen són millors que jo i 
aquesta certesa només la tinc 
si ho dono tot en cursa. 

Mentre el cos aguanti els 
100km seran una prova habi-
tual al teu calendari? Penses 
en una altra distància?

Em dedico el 100% als 100Km 
i, si competeixo en alguna altra 
cursa, mai ho faig al màxim 
nivell sinó perquè em quadra 
amb la planificació dels entre-
naments. 

El principal problema de la 
meva disciplina atlètica és que 
ocupa sis mesos de preparació 
i unes quantes setmanes de re-
cuperació. Sotmetem el cos a 
un càstig molt sever i no es pot 
competir al màxim nivell més 
d’un o dos cops a l’any. Està 
clar que de moment i pels èxits 

(...) haig de continuar en 
els 100km de moment, 
donat els èxits obtin-
guts, però el següent 
repte és córrer en com-
petició oficial les 12 
hores en pista.

10 novembre / desembre 2022

Amb tres dels vuit intergants de l’equip d’ultrafons del CAM. 
D’esquerra a dreta: Efren Llobet, Ismael l’Aziri i David Prenyanosa

Amb el 2n el 1er i 6è del món en 100Km. D’esquerre a dreta: 
Haruri Okayama(2n), Jumpei Yamaguchi(1er) i Nao Kazami(6è).



M A R T A  M U I X I

(...) orgullós de poder 
ser un referent per a 
aquelles persones que 
entren en la maduresa 
física. Avui dia es pot 
envellir activament, 
amb salut i amb una 
molt bona condició 
física (...)
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p o r t a d a

obtinguts, haig de continuar 
en els 100km, però el següent 
repte és córrer en competició 
ofi cial les 12 hores en pista.

Què ens pots dir del teu club, 
l’Avinent CAM?

Animo a tot aquell corredor 
que vulgui millorar i entrenar 
de forma ordenada, seriosa i 
científi ca que s’apunti al club. 
Molta gent es pensa que al 
CAM només hi ha l’elit de l’at-
letisme bagenc i no és cert. Jo 
entreno amb gent de diferents 
nivells i edats. Us asseguro que 
és un goig veure com tothom 
al cap del temps millora, inde-
pendentment de si guanyen 
curses o queden molt més 
enrere. És un dels objectius del 
club, ensenyar a entrenar amb 
un sentit que, inexorablement, 
comportarà una millora en 
resultats.

Al CAM he après que l’atletis-
me és un esport d’equip en el 
qual només el dia de la com-
petició ho fas individualment. 
Tenim una colla de nois, noies, 
joves, veterans i veteranes que 
ens ho passem d’allò més bé 
corrent junts. Som una família.

Creus que els 100Km ruta 
algun dia serà olímpica?

M’encantaria perquè és molt 
divertida de veure. Com cada 
corredor gestiona la seva lluita 
amb els seus propis límits físics 
i mentals. És brutal. No és una 
prova massa televisiva i això 
crec que la penalitza de cara 
als Jocs Olímpics. També és 
veritat que cada vegada hi ha 
més afi ció a l’ultrafons en ruta 
i està pujant molt el nivell, 
s’estan batent molts rècords i 
potser acaba trucant a la porta 
del COI. Seria una gran notícia.

Costum o superstició?

Sempre corro amb un buff 
i faig tot el possible per 
evitar sagnar pel fregament 
continu durant tants quilò-
metres: malles a les cuixes, 
vaselina als peus, depilació i 
mugrons ben tapats. També 
tinc per costum estudiar als 
rivals, investigo les seves 
marques.

Un llibre?

“La carretera”, de Cormac 
McCarthy

Una pel·lícula?

“Interestellar”, de Christo-
pher Nolan.

Un grup de música o una 
cançó?

“Land Of The Free”, de 
Gamma Ray i “Canon”, de  
Pachelbel.

(...) Al CAM he après que 
l’atletisme és un esport 
d’equip en el qual només 
el dia de la prova com-
peteixes individualment 
(...)

(...) És un dels objectius 
del club, ensenyar a 
entrenar en un sentit 
que, inexorablement, 
comportarà una millora 
en resultats (...)

12 novembre / desembre 2022



P U B L I R E P O R T A T G E

Benefi cis de la carn 
de porc per a l’esportista

1329 //



La carn de porc 
de qualitat es un 
aliment a tenir en 
compte en totes les 

etapes de la vida, pel seu 
important contingut de pro-
teïnes d’alt valor biològic, 
i perquè aporta diversos 
minerals, com el fòsfor, el 
zinc, el potassi i el ferro.

En el cas dels esportistes, 
que tenen uns requeriments 
nutricionals específi cs, la 
carn de porc magre els as-
segura el subministrament 
d’aminoàcids essencials.

El fòsfor i el zinc contribuei-
xen al manteniment nor-
mal dels ossos; el potassi, 
afavoreix l’òptim funciona-
ment dels músculs, i el ferro 
contribueix a la formació 
normal de glòbuls vermells 
i al transport d’oxigen en el 
cos.

Aquesta carn també és una 
gran font de vitamines del 
grup B, que ajuden a dismi-
nuir el cansament i la fatiga:

- Vitamina B1 (tiamina)
El porc es la carn amb més 
quantitat de vitamina B1, 
participa en l’absorció de 
glucosa per part del sistema 
nerviós i intervé en el seu 
correcte funcionament.

- Vitamina B2 (ribofl a-
vina) Important pel creixe-
ment corporal i la producció 
de glòbuls vermells. Ajuda 
a prevenir l’anèmia, mante-
nir una bona visió i la pell 
saludable.

- Vitamina B3 (niacina)
És una vitamina antioxi-
dant, antienvelliment i que 
ajuda en la prevenció de 
catarates. També va bé pels 
problemes de circulació.

- Vitamina B12 (Cobala-
mina) De manera natural, 
es troba quasi exclusivament 
en quantitats aprofi tables, 
als aliments d’origen animal. 
És important pel metabolis-
me, ajuda a la formació de 
glòbuls vermells en sang, i a 
mantenir el sistema nerviós 
central. Nivells baixos de 
B12 poden causar anèmia, 
pèrdua de l’equilibri, debi-
litat general i formigueig en 
braços i cames.

La carn de porc de qualitat 
és un aliment amb elevada 
concentració de nutrients, 
necessaris en totes les eta-
pes de la vida i, en especial, 
en aquelles situacions en les 
quals certes necessitats es 
veuen incrementades, com 
en la pràctica d’exercici físic.

14 novembre / desembre 2022
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Exercici recomanat per Esteve Camps
#PetitsExercicisGransBenefi cis

Treball: 
Exercici molt complet per enfortir la musculatura abdominal de forma 
dinàmica. Vaig movent les cames amunt i avall alternativament i sense 
rebot. El cap sempre incorporat i m’agafo la cama que tinc més a prop.

Benefi cis:
Enforteix la musculatura abdominal.

Estira la columna de la part del darrere
Estira la musculatura dels isquiotibials

Millora l’estabilitat, l’equilibri i la coordinació

FEM 3 SÈRIES DE 15 REPETICIONS
(comptant una repetició és un cicle de cames)

11. Scissors

@esteve_campswww.estevecampstrainning.com
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TÍTOL: “On s’amaga l’avi?”

AUTORA: Isabel Palà

Il·lustracions: Valentí Gubianas

EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes

Primera edició: Novembre 2022

Com sempre, en sortegem un exem-
plar a través del nostre instagram, 
participeu-hi! Només heu de seguir 
els perfi ls de @llibresparcir i @araes-
port i deixar-nos un comentari a la 
publicació. El sorteig el farem el 10 
de desembre i donarem a conèixer el 
guanyador al mateix Instagram.

L’avi Rafel s’ha amagat. No 
pot ser gaire lluny, ja que 
no li agrada gaire viatjar. 

On deu ser, doncs? El seu 
net, en Noah, mira de bus-
car-lo per tots els racons. 

Ni s’imagina que l’avi és 
molt més a prop del que es 
pensa...

Un conte que ajudarà als 
més petits a entendre i 
posar paraules a la pèrdua 
d’un ésser estimat i que 
conté, també, una guia de 
recomanacions pràctiques 
per ajudar als seus adults 
de referència a acompa-
nyar-los, amb respecte i 

US RECOMANEM...

consciència, en el camí del 
dol.

(...) Transitar l’explosió 
d’emocions que neixen de 
la mort d’un ésser estimat 
és difícil pels adults. Fer-
ho tot acompanyant l’allau 
d’interrogants que planteja 
la innocència d’un infant pot 
arribar a complicar-ho un xic 
més.
Per això, aquesta guia 
pretén donar unes pautes 
experiencials que, esperem 
puguin ser-te (vos) útils per 
ajudar a afrontar i explicar 
aquesta part de la vida als 
més menuts, de la millor 
manera possible (...)

18
PVP:

€



19/10/1966 · Manresa 

AMAND 
REDONDO

BRUNET
Triatleta, llicenciat en Educació Física. 

Entrenador de natació i triatló. 
Actualment el trobareu al gimnàs Altius i 

al CN Manresa, en la secció de triatló

1729 //

Ha sigut recentment procla-
mat subcampió d’Espanya de 
triatló en modalitat d’esprint, 
de la franja d’edat d’entre 55 
i 59 anys. 

Va començar a competir el 
1986 i ha fet més de mil pro-
ves, entre les quals hi ha 414 
triatlons, a més de duatlons, 
aquatlons, curses a peu, tra-
vesses de natació i maratons 
de muntanya. Ha acabat set 
Ironmans: el d’Alemania, Àus-
tria, Suïssa, Niça i l’últim, el 
campionat del món a Hawaii, 
l’any 2005.Ha participat en 
69 campionats d’Espanya de 
triatló, duatló i aquatló i ha 

aconseguit un total de 32 
medalles en categoria de 
grups d’edat, mai en catego-
ria d’elit, el seu millor resultat 
d’elit és el 22è lloc. 

De petit va provar esports 
individuals, mai esports de 
grup. Va fer judo, karate, gim-
nàstica esportiva, escalada i, 
als 19 anys, va començar amb 
el triatló, disciplina que l’ha 
acompanyat fi ns avui, com a 
atleta i com a entrenador.

L’any 1992 va iniciar la seva 
carrera d’entrenador de triatló 
al 9 Gimnàs de Moià, on, 
explica, hi havia triatletes molt 

bons. Al llarg d’aquests anys 
ha entrenat esportistes com 
la ciclista Sílvia Rovira, de 
Cardona, que va ser subcam-
piona d’Europa de BTT l’any 
1995 i va participar en els Jocs 
Olímpics d’Atlanta el1996. 

També va seguir la carrera 
esportiva de David Henestro-
sa, a qui va veure guanyar el 
campionat d’Espanya júnior, 
aconseguir el tercer lloc en 
categoria absoluta i fer el pas 
a la llarga distància, experi-
ència que li va donar una 
perspectiva, ens diu, que no 
aprens de cap llibre ni en cap 
curs.

V E T E R A N S  E N  F O R M A

REDONDO



18 novembre / desembre 2022

V E T E R A N S  E N  F O R M A

Quines característiques ha 
de tenir un triatleta? Quina 
dedicació necessita per arri-
bar a la seva millor versió?

Hi infl ueixen molts factors, 
d’entrada la predisposi-
ció genètica, que això t’ho 
donen el pares, però després 
necessites molt treball, i has 

“Quan un esportista 
t’exigeix més és quan has de 
fer un pas endavant com a 
entrenador. Entrenar a l’Iñaki 
Baldellou, per exemple, que 
també ha sigut podi nacio-
nal en categories inferiors i 
internacional absolut, m’ha 
ajudat a continuar creixent 
com a entrenador.

Ara tinc un grup que hem 
anomenat “Trisquat”, on hi 
ha cinc triatletes amb molta 
projecció (Pau Noguera, 
Miqui Riera, Pau Guiteras, 
Núria Prat i Núria Noguera), 
que em té molt il·lusionat i 
motivat per seguir transme-
tent els meus coneixements 
i ajudar-los a arribar a la seva 
millor versió com a esportis-
tes.”

d’estar capacitat. Algú t’ha de 
guiar l’entrenament i en quina 
dosi fer-lo per poder seguir 
progressant. Els esportistes 
professionals de triatló entre-
nen trenta hores a la setmana, 
això són entre quatre i cinc 
hores cada dia, els set dies de 
la setmana. 

Com que no és possible pas-

sar d’entrenar de cinc a trenta 
hores setmanals d’un dia 
per l’altre, la progressió s’ha 
de fer d’any a any: aquest 
any entreno deu hores, l’any 
que ve n’entrenaré dotze, el 
següent, catorze, i passats 
deu anys, podré assolir les 
trenta hores. Si aconseguei-
xes progressar i que el teu 
cos no es lesioni, hauràs 
arribat a la teva millor versió i, 
potser, aleshores, quan hagis 
aconseguit entrenar com els 
bons, potser podràs “ser bo”. 
Si malgrat entrenar així, vas 
a una cursa i no quedes dels 
primers, ni tampoc millores, 
potser sí que tens molta força 
de voluntat, però no les con-
dicions físiques.

Jo vaig entrenar moltíssim 
durant vint anys, vaig comen-
çar des d’un nivell molt baix, 
fi ns assolir el meu màxim, 
això els ho puc transmetre 

Amand Redondo amb (d’esquerre a dreta) Núria Prat Lanza, 
Pau Noguera Salmeron, Núria Noguera Salmeron i Miqui Riera Blesa. 
(Santuari de Pinós)

Pau Noguera, Núria Prat, Miqui Riera, Pau Guiteras Paixau, 
Núria Noguera, Arnau Montiel Moreno, Guillem Montiel Moreno i 
Amand Redondo (Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, Manresa) 
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per experiència pròpia. Si 
entrenen, tenen constància i 
perseverança, progressaran, 
però ningú sap si arribaran a 
ser els millors.

Com saps si l’entrenament 
és l’adequat per a l’espor-
tista? Si l’accepta bé?

Hi ha quatre factors que 
indiquen si un esportista està 
assimilant els entrenaments; 
si totes aquestes variables van 
bé, o almenys la majoria, tinc 
la certesa que els entrena-
ments són els òptims:

Salut: no es posa malalt (cons-
tipats, mals de panxa, etc..)
Hematològic: no té anèmies.
Lesions: la seva estructura 
suporta les càrregues. No 
hi han lesions musculars, ni 
tendinoses.
Mental: la càrrega no els fa 
estar tristos, desmotivats, ni 
els canvia l’humor.

Actualment hi ha moltes 
eines per analitzar dades, 
quina aplicació utilitzes? 

Diríem que hi ha entrenadors 
molt més “científics” que jo, 
els quals basen tots els seus 
entrenaments en les dades, 
números, intensitats, càrre-
gues, etc. Jo considero que 
l’esport és “art en moviment”, 
i com tot art, necessita for-
mació, experiència i també 
intuïció i inspiració. Si no 
estàs connectat amb l’espor-
tista emocionalment, no pots 
arribar a captar què necessita 
i com ajudar-lo.

Treballo amb una plataforma 

que es diu Training Peaks. 
Es una eina fonamental per 
saber si anem amb les càrre-
gues correctes. Ara sembla 
que no seria possible fer-ho 
com abans, quan només 
tenies un full Excel amb els 
quilòmetres i el temps. Però 
també ens en sortíem prou 
bé!

Tanta constància i sacrifici 
és possible en triatletes tan 
joves? 

N’hi ha que són molt madurs 
i fins i tot et sorprens que 
tinguin les coses tant clares. 
Entenen que haurà de passar 
molt temps abans d’arribar a 
la seva millor versió i hauran 
de confiar en aquest procés. 
Jo els deixo clar que no han 
de pensar en una sola tempo-
rada, sinó a llarg termini. 

És molt d’esforç per a atle-
tes no són professionals...

Com qualsevol altre esport, 
has d’invertir-hi temps, esforç 
i diners, sense saber quin re-
torn tindrà. Si creus en el pro-
cés i t’ho passes bé mentre 
hi ets, ja pots estar content. 
Et pots preguntar: “Arribaré 
a ser el millor?” Segurament 
no, i dels millors? No ho saps, 
no ho sap ningú, però tu 
tens ganes d’aconseguir-ho? 
Doncs endavant! Ningú ha dit 
que seria fàcil.

Aquells a qui de petits els 
ha costat més, forgen una 
voluntat de treball i d’esforç 
molt més gran que els que ho 
han tingut fàcil des de l’inici: 
els que el primer any ja són 

campions d’Espanya cadet, 
el segon any queden tercers 
d’Espanya júnior, però quan 
arriben a sub-23 fan el 18è 
lloc i pleguen. Hauran fet una 
carrera esportiva de tres o 
quatre anys i quan veuen l’es-
forç que requereix, ho deixen.

Com a entrenador, quins 



2129 //

A M A N D  R E D O N D O

objectius et marques a prin-
cipi de temporada?

El més important és parlar 
amb cada esportista, tenir les 
idees clares, quina disponibi-
litat per entrenar hi ha, quins 
objectius, quines ganes i for-
ces hi podem dedicar. Posar 
les coses en comú, tenir-ho 

clar. Després, molt de treball. 

Els triatletes són esportis-
tes que no excel·leixen en 
cada un dels tres esports?

Això ha anat canviant, hi ha 
qui essent molt bo en un dels 
esports per separat prefereix 
el triatló. Als anys vuitanta 
erets nedador i no corries, o 

ciclista i no sabies nedar... Ara 
ja no, ara ja t’apuntes a fer 
triatló des del principi, tot i 
poder estar competint en un 
sol esport a alt nivell.

Fer l’ironman és la màxima 
aspiració d’un triatleta? 

L’ironman és una cursa co-

Pau Barrera, Eudald Riu, Pau Guiteras, Pau Noguera, Xavier Torrades i 
Amand Redondo (Platja del Prat de Llobregat).
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mercial i sempre es diu que és 
molt més difícil anar ràpid que 
fer molts quilòmetres. Les cur-
ses d’ultradistància són més 
aviat reptes personals. 

Com vius les competicions 
dels teus triatletes?

Com més alt és el seu com-
promís i la dedicació, més 

intensament ho vivim tots, i hi 
pateixo i en gaudeixo molt.

Hi ha diferència en els 
entrenaments en funció de 
l’època de l’any?

Cada esportista es troba en 
moments “vitals” diferents. 
No és el mateix un maratonià 
de 50 anys que vol fer una 

marató i intentar ajustar la 
planifi cació per estar al 100% 
el dia “D”que un esportista 
jove que està construint la 
seva base per poder arribar 
a ser el millor possible. Hi ha 
tantes situacions com espor-
tistes, i no es pot generalitzar. 
En aquest cas són esports 
individuals, no és com un 
equip, que fa una lliga i tots 
van alhora.

Quins són els aspectes clau 
perquè una competició vagi 
bé?

Si entrenes bé durant tota la 
temporada, el dia de la prova 
en reculls la recompensa 
en forma de resultat. Si no 
has entrenat el que havies 
d’entrenar, no anirà bé. No 
hi ha un aspecte clau, ni cap 
fórmula màgica, hi ha molt de 
treball durant moltes setma-
nes, que, si es compleix, els 
resultats acostumen a anar 
bé. Sense l’entrenament 
adequat, la motivació i l’èpica 
acaben sovint en decepcions.

Després d’haver entrenat 
cinc-centes setmanes, que 
són uns deu anys, podràs 
haver arribat a la teva millor 
versió. I totes les setmanes 
compten, no s’hi val a parar 
un mes al fi nal de tempo-
rada, ja que part del que 
hagis avançat ho perdràs, 
és un parèntesi de deu anys 
d’entrenament.

A més a més, quan es vol 
seguir millorant i el nivell de 
compromís és superior, cal 
cuidar molt l’alimentació i 
el descans, el que en diem 
“entrenament invisible”.

Miqui Riera, Nil Fenoy, Jan Montiel, Núria Noguera, Aleix Ribera,
Amand Redondo, Jordi Vidal i Oriol Montiel.
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Després de 40 anys d’experiència, som la clínica 
dental especialitzada més professional i divertida 
per la cura de la teva boca i la de la teva família. 
Trobem la solució a totes les teves necessitats 
des d’una visió multidisciplinar, resolent des de 
l’ortodòncia la causa que ho provoca: 

LA MALA OCLUSIÓ

Amb tots aquests anys en constant formació i amb 
la satisfacció del treball ben fet, són milers de 
pacients els que ara disfruten d’una bona manera 
de mastegar i d’un bonic somriure. Per això, oferim 
totes les tècniques d’ortodòncia existents al mercat.

Els tractaments d’ortodòncia tenen l’objectiu d’alinear les dents, equilibrar la 
relació entre les dues arcades dentals i corregir els problemes de mossegada

Ortodòncia Infantil
L’edat ideal per realitzar una primera revisió 
d’ortodòncia infantil és abans dels 7 anys. A aquesta 
edat, el paladar dels nens/es encara no s’ha soldat i 
això ens permet corregir els desequilibris musculo-
esquelètics per tal de canviar els hàbits i l’alineació 
de les dents abans que els maxil·lars creixin per 
complet.

Ortodòncia adults
Segons les teves prioritats, ja sigui per estètica, 
preu o rapidesa del tractament, podem crear el 
tractament personalitzat per tu, amb Ortodòncia 
invisible i Brackets metàl·lics o estètics.
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novembre/desembre 2022
Agenda

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

CICLISME
BTT · CARRETERA · DESCENS BTT · CICLOCROSS

XATHLONS
DUATLÓ · TRIATLÓ · AQUATLÓ

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

NATACIÓ

ALTRES

MUNTANYA · TRAVESSA DE MUNTANYA · CAMINADA · MARXA NÒRDICA 
MUNTANYA

VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ANDORRA

CERDANYA

BERGUEDÀ

BAGES

MOIANÈS

VALLÈS
OCC.

VALLÈS ORIENTAL

MARESME

BARCELONÈSBAIX LLOBR.

GARRAF

TARRAGONÈS
BAIX
CAMP

PRIORATRIBERA
D’EBRE

BAIX
EBRE

MONTSIÀ

TERRA
D’EBRE

BAIX
PENEDÈS

ALT PENEDÈS

ANOIA

RIPOLLÈS
ALT EMPORDÀ

PLA DE L’ESTANY
GARROTXA

OSONA

LA SELVA
GIRONÈS

BAIX
EMPORDÀ

ALT CAMP

CONCA BARBERÀLES GARRIGUES

SEGRIÀ
PLA
D’URGELL

URGELL

SEGARRA

SOLSONÈS

ALT URGELL

NOGUERA

PALLARS
JUSSÀ

ALTA
RIBAGORÇA
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Agenda
TERRA
VINYA CROSS 
OLLER DEL MAS
| 5Km |  10Km | 20Km |
DIUMENGE 13-11-22
Sortida a les 9.30h els 20Km i a les 
10.30h els 5 i 10Km.
Manresa (Bages)
www.vinya-cross.es

TERRA
CÓRRER PER 
CÓRRER
| 10Km |
DIUMENGE 13-11-22
Sortida a les 10h del Passeig del Ter.
Manlleu (Osona)
www. catvila.org

CANICROSS
CANIXTREM 
BURRIAC
| 7,5Km |
DISSABTE 13-11-22
Sortida i arribada a la Font Picant.
Argentona (Maresme)
www.xtrem.gmargentona.com/ca-
ni-xtrem/

ASFALT
MILLES 
NOCTURNES 
CERDANYOLA
| 10Km | 5Km | 1milla | 3/4milla 

|1/2 milla | 250m 
DISSABTE 19-11-22
Inici infantils a les 18.30h, a les 20h 
els 5 i 10 km.
Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
www.atcerdanyola.com/curses/mi-
lles-cerdanyola/

TERRA
LA NAVARCLINA
|  10Km | 5Km |
|  caminada 10km
| 5Km | cursa infantil 
DIUMENGE 20-11-22
Sortides de la pista d’atletisme de 
Navarcles (P.I. Plà del Cos)
A les 9h, la caminada; a les 10h, la 
cursa infantil; a les 10.45h, la de 5Km i 
a les 11h, la de 10Km. 
Navarcles (Bages)
www.lanavarclina.cat

ASFALT
IGUALADA 
URBAN RUNNING 
NIGHT SHOW
|  5Km |   
DISSABTE 26-11-22
Sortida a les 18.30h a la Rambla 
Sant Isidre.
Igualada (Anoia)
www.urbanrunning.cat

ASFALT
MITJA DE 
FIGUERES
|  21 Km | 10Km |
DIUMENGE 4-12-22
Sortida a les 10.30h de la Pujada del 
Castell. Torre Galatea. 
Fugueres (Alt Empordà)
www.mitjafi gueres.com

ASFALT
LA SANSI 
VILADECANS
| 5Km | 10Km |
DIUMENGE 11-12-22
Sortida a les 10.30h campionat català 
absolut i màster de 5km i a les 10.31h, 
les curses populars de 5 i 10 Km.
Viladecans (Baix Llobregat)
www.lasansi.com/es/sansi-vilade-
cans

ASFALT
CURSA DE 
SANT SILVESTRE
|  10 Km | 5Km |  1Km |
DIUMENGE 4-12-22
Sortida a les 18h de la Plaça del Raval 
Bagà (Berguedà)
www.atletismebaga.cat

ASFALT
MAR I MUTRA
|  10 Km | 20Km |  
| trail 15Km |
DIUMENGE 15-01-23
Blanes (Selva)
www.atletismebaga.cat

TRAVESSA - 
BTT - GRAVEL 
- E.BIKE 

BERGA - SANTPEDOR
 | 53 Km | 
Sortida des del pavelló de Berga, els 
caminants poden sortir entre les 7h i 
les 7.30h, mentre que els que la facin 
en BTT, poden sortir des de les 7.30h 
fi ns les 8.30h.
Berga-Santpedor
Santpedor (Bages)
www.bergasantpedor.cat

MUNTANYA

RUTA
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hola@araesport.cat

MUNTANYA

BARCELONA 
TRAIL RACES
|  GTC 77Km (individual) |
|  CTCR 77 Km  (grups)|
DIUMENGE 19-11-22
Sortida des del Velòdrom d’Horta. Ac-
cés per la Porta 5 o 15, situada al Carrer 
de Paulo Freire.
Barcelona (Barcelonès)
www.bcntrailraces.com

TRAVESSA

RUPIT-TARADELL
| 43,5 Km |
DIUMENGE 20-11-22
Sortida entre les 6h i les 7.30h del pont 
de fusta de Rupit
Taradell (Osona)
www.cetaradell.cat/ce/rupit-tara-
dell/

MUNTANYA

TRAIL
CURSA FOSCA
| 13 Km +500m |20 Km +850m|
|caminada 12Km +370|
DISSABTE 26-11-22
Sortida a les 17h i 17.05 de la plaça Lluís 
Companys.
Torrelles de Foix (Alt Penedès)
https://www.cursafosca.cat/

MUNTANYA

BELL RACE
CAMPIONAT 
MAQUI
| 15 Km |  10km  |
DIUMENGE  27/11/22
Sortida a les 10h del Restaurant
 Mas de la Sala.
Cabrianes (Bages)
www.campionatmaqui.cat/cur-
sa-bell-race/

MUNTANYA

CURSA DE 
MUNTANYA 
ENRIC RACE
CASTELLTERÇOL
|  Cursa  12Km |
|  Caminada 12 Km |  
|  Cursa infantils 5 Km|
DIUMENGE 27-11-22
Sortides a partir de les 9.30h al pavelló.
Castellterçol (Vallès Oriental)
www.cecastell.wordpress.com

MUNTANYA

TRAIL COLLDEJOU
CURSA DE NADAL
| 21 km +1.500m | 10 km +690m|
| 5 Km +150m |
DIUMENGE 18-12-22
Colldejou (Baix Camp)
www.naturetime.es/

MUNTANYA

LA SOTABOSC
| 18 Km +505m | 13 Km |
DIUMENGE 08-01-22
Sortida a les 10 h. Plaça Joan Serra
Sant Esteve de Palautordera 
(Vallès Oriental)
www.montsignus.com/la-sotabosc/
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CARRETERA

DIADA
MONTSERRATINA
DIUMENGE 20-11-22
| 8Km |
La pujada des de Monistrol per la 
carretera BP-1121 la circulació estarà 
restringida des de les 8:00 i les 9:15 
hores. 
Monistrol de Montserrat 
(Bages)
www.ciclisme.cat/

DUATLÓ DE MUNTANYA

GEIEG
| 5Km peu / 18 Km BTT / 2,5 Km peu|
Sortida a les 10h del Carrer de l’Esglesia 
de Sant Miquel, 18 
DIUMENGE 20-11-22
Girona (Gironès)
 www.triatlo.geieg.cat/duat-
lo-de-muntanya/

DUATLÓ DE MUNTANYA

DUATLÓ DE 
MUNTANYA DE 
PORQUERES
| 5Km peu / 15 Km BTT / 2,5 Km peu|
Sortida a les 10h de la zona esportiva 
de Miànigues 
DIUMENGE 27-11-22
Porqueres (Pla de l’Estany)
www.esportsporqueres.com/ca/
activitats/activitats-actuals/iii-duat-
lo-de-muntanya-de-porqueres

DUATLÓ CROSS

VII DUATLÓ CROSS 
HIVERNAL – MEMORIAL 
XAVIER GORGUES
| 5Km peu / 20 Km BTT / 2,5 Km peu|
Sortida a les 11h de la rambla de Vila-
nova de Bellpuig. 
DIUMENGE 18-12-22
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell)
www.ccguineus.wordpress.com

CICLISME

XATHLONS
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A G E N D A

ROGAINE

FESTA MAJOR 
DE SANT MARTÍ
| 3 hores|
Sortida a les 9h de la plaça de l’Ajun-
tament.
Obert: pels que ja tenen una certa 
experiència i volen portar un ritme 
intens.
- Familiar: pel que volen adquirir més 
pràctica o són principiants i volen 
portar un ritme més relaxat.
DIUMENGE 18-12-22
Torrelles de Llobregat 
(Baix Llobregat)
www.cetorrellenc.cat

ROGAINE

CAP DE CREUS
| 3 hores| 6 hores|
Sortida a les 11h 
Forma part del calendari de curses ofi -
cials de la “Copa Catalana de Rogaines” 
i del campionat  “Liga IbeRogaine”, sent 
obligatori participar en equips de 2, 3, 
4, o 5 corredors. La cursa curta queda 
oberta a participacions individuals o 
en equip.
 DIUMENGE 18-12-22
Cadaqués
(Alt Empordà)
www.aligots.cat/rogainecapde-
creus2022/

ORIENTACIÓ
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+INFO ACTUALITZADA: 
www.araesport.cat

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

PER PUBLICAR A 

L’AGENDA ESCRIU-NOS A:

hola@araesport.cat

A G E N D A Agenda
AIGUES OBERTES

NEDADA DE 
NADAL
| 1.000m|
Sortida a les 11h des de la platja del 
Port 
DIUMENGE 18-12-22
Llançà (Alt Empordà)
www.calendarioaguasabiertas.com/
travesia/nedada-de-nadal-2022

AIGUES OBERTES

SWIM 
SANT SILVESTRE 
MATARÓ
| 1.500m|
Sortida a les 8.30h
DISSABTE 31-12-22
Mataró (Maresme)
www.calendarioaguasabiertas.com/
travesia/swimsilvestre-2022

NATACIÓ
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Araesport no es fa responsable 
dels canvis en les programacions 
que es publiquen.
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e l  r a c ó  d e l  p e l u t

Hola de nou i benvinguts! 
Avui, després de no sé 
quantes setmanes treballant 
sense descans i completa-
ment fos tant físicament com 
mentalment em venen al 
cap una sèrie de refl exions 
que m’agradaria compartir 
amb vosaltres.  Semblen els 
consells de l'àvia… però ull, 
sé molt bé què em dic... aquí 
va el tema…

Des que naixem fi ns que mar-
xem d'aquest món ens pas-
sem la vida seguint normes, 
protocols i altres exigències 
de la vida, anem seguint una 
línia invisible per la qual tots 
els mortals caminem, sense 

ser conscients que per més 
corbes, accelerades o “tram-
pes” que fem, tots anirem a 
espetegar al mateix lloc. 

Porto tota la vida seguint 
aquesta línia, però des de fa 
moltíssims anys també en se-
gueixo verticals de línies. Són 
les que m’han ofert les parets 
de diferents racons del món, 
línies de vegades molt clares 
i d’altres completament ima-
ginàries, línies que solquen el 
cel, línies que et fan somiar 
molt abans de començar a 
escalar. 

He començat fi losofant una 
mica i acabo parlant d’escala-

da, la meva gran passió. Per-
què la vida és escalar! Si us hi 
fi xeu, ja des de que naixem, 
ens passem el dia escalant, 
intentem escapar del cotxet, 
ens enfi lem per les reixes del 
parc on ens posen, després 
amb una mica més d’edat, ja 
escalem cadires, taules i fi ns 
i tot armaris. També ens do-
nem la primera patacada, el 

SEGUINT LA LÍNIA

David Palmada “Pelut”
Expert en escalada artifi cial, 
ha obert vies arreu del món.

@pelutwall
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e l  r a c ó  d e l  p e l u t

nostre primer “sac” en l’argot 
de l’escalada i una santa hòs-
tia en llenguatge col·loquial. 

L’escalada és vida, és lliber-
tat, quan segueixes la teva 
“línia”, et sents tan poderós 
i especial que creus que res 
ni ningú podrà parar-te. Cosa 
que, per cert, no és veritat 
però tu te la creus, que és el 

que compta, en fi. 

Els que em coneixeu sabeu 
que sóc una mica “rata mor-
ta” i no puc evitar escapar 
de la línia comercial per 
dibuixar i buscar la meva 
pròpia. I això és justament 
el que vam fer l’estiu passat 
amb Alex Pastor, al congost 
de Chulilla: vam seguir una 

línia de més de 1.000 metres 
però en lloc de solcar el cel, 
aquesta anava completa-
ment de costat….si si! Vam 
obrir una nova ruta que surt 
una mica del convencional. 
Quan gairebé tothom va cap 
amunt, nosaltres vam anar de 
costat. I sabeu què? Quan hi 
ets t’adones que tampoc s’hi 
va tan malament.
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e l  r a c ó  d e l  p e l u t

Tot aquest “rotllo” és només 
per dir-vos que sigueu vosal-
tres mateixos, que marqueu 
la vostra pròpia línia, ja sigui 
vertical, horitzontal o del 
revés, i que gaudiu cada 
segon d’aquest meravellós 
pas per la vida perquè “ja ho 
faré demà” no és una opció, 
marca la teva línia, segueix-la 
i gaudeix-la com si el demà 
no existís!

Salut i sambarinait!

Amb corda dinàmica 
de 8 mm dissenyada 
per absorbir la força 
d’una possible caigu-
da. 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 allibe-
rar 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 mos-
quetons de bloqueig. 
Amb només 120 gr., el 
PIP és un cordó de pes 
lleuger i ajustable.

Amb corda dinàmica 

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 allibe-
rar la tensió mantenint 

connexió amb peça de 
goma antilliscant per a 
totes les mides de mos-
quetons de bloqueig. 
Amb només 120 gr., el 
PIP és un cordó de pes 
lleuger i ajustable.

PIP

SEGUEIX-NOS A 
INSTAGRAM 

I PARTICIPA AL 
SORTEIG DE MATERIAL 

ROCK EMPIRE!
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El teu supermercat ecològic

www.veritas.es

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

Manresa

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

�limentació 

�er a tots
ec�l�gica
i per a cada dia

*PER A CLIENTS
PARKING

a domicili
servei

*



36 novembre / desembre 2022

Volem comprar una bicicleta, 
en tenim moltes ganes però 
també tenim preguntes i, com 
més preguntem, més dubtes 
ens sorgeixen, passa en tot 
procés de compra. Trobem 
molta informació a tot arreu 
i no només els experts en 
saben, també la família, els 
amics... Tothom està al dia de 
tot i hi ha opinions per a tots el 
gustos. 

Amb aquest article donem 
algunes pautes per ajudar-vos 
a trobar la bicicleta desitjada.

Primer cal saber en quin grau 
d’immersió al món de la 
bicicleta us trobeu, quin tipus 
ciclista “biker” sou? A grans 
trets podem diferenciar el Nou, 
l’Iniciat, el Generalista, el de 
Mobilitat/ Transport i fi nalment 
el Pro. Us els presento per si 
us identifi queu alguna de les 
categories:

El nou. No té bicicleta o en té 
una però veu que no la pot ni 
aprofi tar. Té ganes fer activi-
tat física, incorporar alguna 
activitat saludable durant la 
setmana. No sap si hi donarà 
continuïtat i val la pena gas-
tar-se gaires diners. 

L’iniciat. Té una bicicleta, pot-
ser vella, però ja en té una. Surt 
ocasionalment i es planteja 
modernitzar-la perquè última-
ment surt més o te un entorn 
més predisposat a fer sortides, 
la seva bicicleta li comença a 
donar problemes i  vol fer un 
petit pas endavant.

El generalista/esportista. Ja 
surt regularment entre un i dos 

cops per setmana (com la gran 
majoria de nosaltres) i l’addicte 
a l’esport, que combina la bici-
cleta amb altres disciplines.

El pro o el malalt: Apassio-
nat del ciclisme, dedica totes 
les hores que pot a sortir en 
bicicleta. Viu, pensa i somia en 
bicicletes. Moltes vegades ja 
té un gran coneixement dels 
models, material, etc.

El biker de mobilitat/trans-
port. Persona amb sensibilitat  
mediambiental, que busca un 
estil de vida saludable, utilitza  
la bicicleta com element de 
transport. 

Abans de mirar models, el 
primer consell és saber què us 
voleu gastar. La meva recoma-
nació és tenir un pressupost 
mínim i màxim. 

Ara, tornem el tipus de biker i 
ho lliguem amb el pressupost:

El nou El pressupost es mou 
entre els 300€ i 500€, semblen 
imports elevats, però en el sec-
tor de la bicicleta, són petits. 
Si el que es vol és una bicicleta 
de carretera, el pressupost 
oscil·larà entre els 600-1000€. 
En bicicleta de muntanya hi ha 
una extensa oferta per triar en 
aquest rang de preu, les bici-
cletes amb roda de 27.5”per 
estatures de menys d’1,70m 
son maniobrables, i amb roda 
de 29”per a la resta.

Dins d’aquesta gamma tots els 
quadres estan pensats per do-
nar confort i estabilitat, disse-
nyats per a novells. Els quadres 
són d’alumini i les suspensions 
de molles. Si podem arribar fi ns 

Volem comprar una bicicleta, 
en tenim moltes ganes però 
també tenim preguntes i, com 
més preguntem, més dubtes 
ens sorgeixen, passa en tot 
procés de compra. Trobem 
molta informació a tot arreu 
i no només els experts en 
saben, també la família, els 
amics... Tothom està al dia de 
tot i hi ha opinions per a tots el 
gustos. 

Amb aquest article donem 
algunes pautes per ajudar-vos 
a trobar la bicicleta desitjada.

Primer cal saber en quin grau 
d’immersió al món de la 
bicicleta us trobeu, quin 
ciclista “biker” sou?
trets podem diferenciar 
l’Iniciat, el Generalista
Mobilitat/ Transport
el Pro. Us els presento per si 
us identifi queu alguna de les 
categories:

El nou. No té bicicleta o en té 
una però veu que no la pot ni 
aprofi tar. Té ganes fer activi-
tat física, incorporar alguna 
activitat saludable durant la 
setmana. No sap si hi donarà 
continuïtat i val la pena gas-
tar-se gaires diners. 

L’iniciat. Té una bicicleta, pot-
ser vella, però ja en té una. Surt 
ocasionalment i es planteja 
modernitzar-la perquè última-
ment surt més o te un entorn 
més predisposat a fer sortides, 
la seva bicicleta li comença a 
donar problemes i  vol fer un 
petit pas endavant.

El generalista/esportista.
surt regularment entre un i dos 

CONSELLS 
PER ENCERTAR 
EN LA COMPRA 
D’UNA 
BICICLETA
Marc Ribas
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als 800€ trobarem suspensions 
d’aire (més sofertes i de més 
bon tacte).
•Suspensions d’aire i oli més 
bones= mes tacte/grip, confort, 
més sofertes (més cares).
•Suspensions de molles i oli: 
absorbeixen els impactes. Son 
més tosques.
Si es té un pressupost més 
baix, per 300€ trobarem 
muntatges amb frens v-brakes i 
alguna marca amb frens de disc 
mecànics.
La bicicleta anirà muntada 
amb 3 plats i 8 velocitats, i una 

suspensió de molles. 
Quan es parla de transmissió, 
volem dir plats + cadena + 
canvis (desviador que canvia 
de plat i canvi que fa moure els 
pinyons)
Per uns 800€, trobareu muntat-
ges de quadres d’alumini, i al-
gunes marques amb suspensió 
d’aire, frens de disc hidràulic i 
transmissió de 1x12v 
•Quadres d’alumini. Bona es-
tructura quadre, molta rigidesa, 
menys absorció de vibracions, 
utilitzades en bicicletes més 
bàsiques.

•Quadres de carboni: En bici-
cletes més avançades, absor-
beix molt més les vibracions 
del terreny, són bicicletes més 
reactives i més lleugeres.

L’iniciat/ generalista. En BTT 
trobaràs bicicletes amb quadres 
d’alumini per uns 1.500€, amb 
grans muntatges, totes elles 
amb transmissions de mono plat 
1x12v, grups shimano o Sram. 
Les suspensions amb aire. Aquí 
dependrà del gust de cada un. 

Si es vol un quadre de carboni, 
podem sacrificar prestacions en 
material, per mantenir el nostre 
rang de preu, però tindrem 
un quadre una mica millor. 
Trobarem bicicletes a partir de 
1.400€ amb un muntatge 1x 12v 
de transmissió i frens de disc 
hidràulics i suspensions aire. 
El material sempre s’acaba des-
gastant i toca renovar-lo. Aquí 
ho deixo ja que donaria peu a 
un altre article.

En bicicleta de carretera, el 
pressupost sempre puja una 
mica més, entre 1.000 i 2.500€. 
Primer de tot, cal tenir clar si es 
vol amb frens de disc o frens de 

C O M P R A R  U N A 
B I C I C L E T A
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tota la vida. Ara la tendència ja 
és el disc. Tot i que penso que 
no hi ha grans diferencies en el 
seu comportament, no es nota. 

El pro o el malalt. Ja sou uns 
experts i poc us podem ajudar, 
teniu les vostres preferències, 
gustos i manies. Els pressupos-
tos pugen a més de 2.500€.

El biker de mobilitat/ Trans-
port. Trobareu una bicicleta 
bàsica entre 300 i 800€ que 
pugui passar hores al carrer, 
aquí el tema de la seguretat 
(robatoris) és un factor a tenir 
en compte i que condiciona el 
preu de compra. 

Si voleu una bicicleta elèctri-
ca en podeu trobar a partir 
de 600€ de marques no tant 
conegudes. En aquest article 

no parlem de bicicletes elèctri-
ques, ho farem més endavant, 
tot i que el concepte seria el 
mateix, heu de pensar que par-
tim d’un mínim de 1.500€ en 
bicicletes de lleure o esport.

Direu que només hem parlat 
de preu, i és cert, perquè si 
teniu un pressupost definit, 
totes les marques es mouen en 
les mateixes prestacions. Unes 
aniran muntades amb compo-
nents d’una marca, altres amb 
els d’una altra, però està com-
pletament  estandarditzat. 

Finalment, dir-vos que tots el 
materials van bé. Tenen les 
seves particularitats i cal adap-
tar-s’hi, és com quan canviem 
de calçat, que al principi el 
notem una mica estrany, però 
a mida que el fem servir ens hi 

acomodem. La marca, el disseny, 
els colors, més aviat són decisi-
ons purament estètiques i molt 
personals. 

Si dubteu entre dues bicicletes, 
trieu aquella que us agradi més, 
sigui pel seu color o la seva estè-
tica. Arriba un moment en que ja 
només queda triar. No us equivo-
careu, feu el pas amb decisió!

Una altra recomanació és que 
compreu la bicicleta pensant sem-
pre en el manteniment i el servei 
post venta. Comprar una bicicleta 
en un comerç de proximitat farà 
que en el futur estalvieu diners, i 
us sigui molt més fàcil fer les ges-
tions si teniu algun problema de 
garantia o en el manteniment.

No cal mirar més de tres o quatre 
botigues diferents, perquè aca-
bareu amb el cap com un  timbal. 
Si heu fet la ronda de botigues i 
no us ha agradat cap model en 
concret i no teniu clar res; torneu 
a la botiga on us hagin tractat 
millor, és una bona senyal perquè 
segurament us faran un bon as-
sessorament i sempre es bo tenir 
un bon feeling amb el comerç on 
la compreu.

I si teniu dubtes, envieu-nos un 
correu electrònic i podem mirar 
d’ajudar-vos!

C O M P R A R  U N A 
B I C I C L E T A
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No parlo de culturisme ni 
d’halterofília. Tampoc d’aixe-
car peses, dia sí i dia també.

Segurament, la imatge que 
tenim del concepte força 
dista molt de la realitat. Estar 
fort i tenir una bona massa 
muscular és fonamental per 
a la salut, sobretot quan ens 
fem grans. Es troba en la 
majoria d’activitats que duem 
a terme en la nostra rutina, 
d’ençà que ens aixequem 
del llit i esmorzem, donem 
la mà a un amic o caminem, 
fi ns que posem l’alarma a la 
nit, per tornar a començar de 
nou.

El múscul abriga els nostres 
ossos, el cor i, fi ns i tot, ens 
pot protegir del càncer. El 
teixit muscular és un òrgan 
metabòlicament actiu que 
allibera unes molècules
anomenades mioquines, les 
quals tenen efectes en el ma-
teix múscul i en altres teixits: 
protegeixen de la degradació 
dels ossos; disminueixen la 
pressió arterial i el colesterol 
i afavoreixen la neurogènesi, 
per exemple.

En natació, el rendiment està 
dominat per les capacitats 
físiques, és a dir, la combina-
ció de la força, la velocitat, 

ENTRENAMENT DE FORÇA 
I NATACIÓ

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

@mariina.parcerisa



40 novembre / desembre 2022

C O M  P E I X  A  L’ A I G U A

desenvolupar i millorar les 
diferents manifestacions de 
força:

Exercicis generals. Pràcti-
ques globals que es duen 
a terme per diferents grups 
musculars i no s’assemblen 
gens als moviments tècnics 
esportius de la natació.

Exercicis bàsics. Accions que 
es duen a terme per dife-
rents grups musculars, que 
s’assemblen als moviments 
tècnics de la natació, però no 
al moviment competitiu. Un 
exemple en seria l’entrena-
ment amb pesos i màquines 
de musculació.

la resistència i la fl exibilitat. 
Més específi cament, la força 
ens permet millorar la qualitat 
dels moviments propulsius 
que es duen a terme a dins 
l’aigua, resultat de la interre-
lació que es dona entre les 
forces internes, generades 
pels músculs esquelètics, i 
les forces externes, com la 
gravetat, les càrregues o la 
resistència al desplaçament.

La tècnica requerida en les 
diferents proves de natació 
és produïda per l’aplicació 
de tres tipus de forces: la 
força màxima (FM), entesa 
com la capacitat que té el 
nostre sistema neuromuscular 
d’aplicar la força més gran en 
una sola contracció, per domi-
nar una oposició màxima; la 
força explosiva (FE), l’aptitud 
de vèncer ràpidament una 
càrrega, en el menor temps 
possible, i la força resistència 
(FR), l’habilitat de retardar la 
fatiga davant de càrregues 
repetides de baixa intensitat i 
de llarga durada.

Aquests tipus de força es 
valoren de dues formes, 
mitjançant la força absoluta i 
la força relativa. En el cas de 
la natació, pren rellevància 
aquesta última, que sorgeix 
del quocient entre la força 
aplicada i el pes corporal. 
Aquest fet és degut a l’afec-
tació que pren el pes corpo-
ral en el medi aquàtic, per la 
densitat dels teixits del nostre 
cos en relació amb la densitat 
de l’aigua.

Tenint en compte tots els 
aspectes comentats anterior-
ment, a continuació exposo 
diversos tipus d’exercicis que 
es poden dur a terme per 
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Exercicis específi cs. El seu 
avantatge radica en el gest 
tècnic, que s’assimila molt 
més al de la competició, 
augmentant la resistència 
sense arribar a distorsionar la 
tècnica. Es poden realitzar en 
sec (amb gomes elàstiques, 
amb aparells de fricció, etc.) o 

en aigua (amb pales, aletes, 
llasts, etc.).

Exercicis competitius. Pràc-
tiques de força amb el mateix 
gest tècnic específi c que la 
competició, amb la matei-
xa intensitat, velocitat de 
contracció, etc. Un exemple, 

en nedadors de competició, 
seria un entrenament espe-
cífi c de velocitat semblant o 
igual que la de la competició.

El treball de força és neces-
sari com a part de la prepa-
ració d’un esportista i també 
del nedador, i cal delimitar 
aquest treball en funció de 
les característiques de cada 
persona.

La força ens dona vida, no 
només en quantitat d’anys, 
sinó també en la qualitat 
d’aquests. Així doncs, més 
clar que l’aigua: la força és 
salut!

El teixit muscular és 
un òrgan metabòlicament 

actiu que allibera unes 
molècules anomenades 

mioquines, les quals tenen 
efectes en el mateix

múscul i altres teixits



42 novembre / desembre 2022

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

Amb l’arribada del nou curs 
escolar, com passa amb l’ar-
ribada de l’any nou, moltes 
persones es fan el propò-
sit de portar una vida més 
saludable i els sorgeix la idea 
de començar a córrer. No és 
que aquest fet sigui dolent, 
tot el contrari, però caldrà 
fer-ho de manera saludable, 
seguint unes recomanacions 
i respectant unes “normes” 
amb l’objectiu de que aques-
ta introducció en el món del 
running, ja sigui per asfalt o 
per muntanya, es realitzi de 
forma sana i sobretot perma-
nent.

És ben conegut que l’èxit en 
la pràctica esportiva rau en la 
dosis correcte entre l’entre-
nament i el descans, però 
abans de començar a entre-
nar cal considerar també si 
estem preparats, si tenim les 
condicions per fer-ho. 

COMENÇA A CÓRRER DE
MANERA SALUDABLE

Què haurem de tenir en 
compte?

Primer de tot és aconsellable 
fer una bona revisió mèdica, 
del sistema musculo-esquelè-
tic, del sistema respiratori i 
del cardiovascular, que un 
metge ens autoritzi per la 
seva pràctica o bé ens derivi 
a l’especialista en qüestió per 
garantir-nos que el nostre cos 
està preparat per córrer.

Un cop sabem que el nostre 
cos és apte per la pràctica 
esportiva, haurem d’obrir 
l’armari i veure si tenim unes 
bones bambes per córrer, 
que siguin confortables, que 
no estiguin excessivament 
gastades de la part del taló 
o de la sola i que els cor-
dons ens permetin una bona 
subjecció. Pel que fa la roba, 
hauria de ser roba còmode, 

Adrià Martí
Entrenador 

@amentrenamentsonline
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transpirable i que no ens 
molesti a l’hora de realitzar 
moviments. 

Ja ben equipats, ens plan-
tem a la porta disposats 
a sortir a córrer, però què 
hem de fer?

Primer de tot, assegurar-nos 
que ens sabem el recorregut 
i que aquest no tindrà grans 
desnivells. Començarem fent 
una mica d’escalfament:

- Una sèrie de 5’ d’estira-
ments dinàmics, és a dir, 
aquells on hi ha un moviment 
sobre una estructura deter-
minada per poder activar-la i 
guanyar rang de moviment.
En podrien ser exemples les 
rotacions de turmell, les ele-
vacions de talons, les rotaci-
ons de malucs, tocar la punta 
dels peus donant una “pata-

da” endavant o lateralment, 
les rotacions de braços o de 
tronc i així successivament.

Preparats i escalfats, per fi  és 
hora de començar a caminar. 
Caminar? Sí, començarem ca-
minant entre uns 10 -15’ a un 
ritme progressiu i no serà fi ns 
aleshores que començarem a 
trotar. Trotar de forma còmo-
de, amb passes petites, amb 
una respiració controlada, 
només fent el moviment de 
córrer sense pressa, bracejant 
i amb la barbeta i la mirada 
endavant. Aquest moviment 
el repetirem durant dos 
minuts i tornarem a caminar 
durant 5’. 

Aquest cicle de 7’ (2’trotant i 
5’caminant) el podem repetir 
entre 2-3 vegades. Finalitza-
da aquesta sèrie, tornarem a 
casa caminant suaument. 

Arribats a casa, farem algun 
estirament passiu, mante-
nint una postura estàtica per 
estirar les cames i així, poder 
relaxar la musculatura. En són 
exemples agafar-se el peu 
per darrere el maluc, tocar 
la punta dels peus amb les 
mans i les cames estirades 
o l’estirament de bessons 
contra la paret. 

Menjarem i ens hidratarem 
correctament i descansarem 
8 hores. 

I quan puc tornar a córrer?

Durant les tres primeres 
setmanes el meu consell és 
fer-ho cada 3 dies. Les tres 
següents cada 2 dies i si és 
una pràctica recreativa, sem-
pre mantindria aquest dia de 
descans entre sessions.
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Els dies que hi ha entremig 
les pots dedicar al treball de 
força, doncs t’ajudarà molt a 
mantenir les articulacions en 
bon estat.

I només dos minuts? No, cal 
progressar dos minuts en dos 
minuts cada sessió sempre i 
quan no hi hagi un excessiu 
cansament, una disminució 
de la tècnica de carrera o 
l’aparició d’alguna molèstia 
física. 

No sempre s’ha de progres-
sar en els minuts. La cons-
tància de les sessions en sí ja 
és un progrés doncs fa unes 
setmanes no havies corregut 
mai. 

Escolta el teu cos.

I puc anar reduint el cami-
nar? Sí, mantenint la mateixa 
durada de les sèries que 
corres però reduint el temps 
caminant també és una forma 
de progressar però sempre 
mantindria una primera fase 
d’escalfament i una darrera 
de tornada a la calma de ca-
minar per assegurar una bona 
pràctica.

Segueixes tenint dubtes de 
com començar a córrer de 
forma saludable? Aleshores, 
contacta amb un entrenador 
qualifi cat, ningú millor per 
guiar-te en aquest procés, 
progressar en les teves 
sessions i resoldre els dubtes 
que et puguin anar sorgint en 
aquest nou però apassionant 
esport que has començat!
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Alçada 1,99 m
Posició Aler
Data de naixement 22/03/1996
Lloc de Naixement Córdoba, Argentina
Al Bàsquet Manresa 3 anys

Pablo
Vaulet

Juan

Vaulet
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tot són avantatges!

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

SUBS
CRIU
TE!!

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

FARMÀCIA
MAYOR

com subscriure’t?

SEGUEIX-NOS!
@araesport

gratuïtamentSUBSCRIU-TE
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Ubicada a la part sud de 
França des del tractat dels 
Pirineus (abans era territori ca-
talà inclòs dins la Cerdanya), 
aquesta muntanyosa comarca 
que té Formigueres com a 
capital, destaca per un clima 
extrem i de rigurós hivern 
durant l'estació més freda de 
l'any. 

Tot i trobar-se en una de 
les zones més orientals del 
Pirineu, hi predominen les 
corrents de nord a ritme de 
tramuntana i mestral, deixant 
força precipitació vinguda 
dels fronts atlàntics. No obs-
tant, el llevant també s'hi pot 
deixar veure (quan el Canigó 
no fa d'escut), el que ens 

permet gaudir d'un gran es-
pectacle meteorològicament 
parlant.

El majestuós massís del Car-
lit, entre l'Alta Cerdanya i el 
Capcir, ens aporta un terreny 
salvatge realment espectacu-
lar, on els amants de la natura 
hi troben la simbiosis per-
fecte per explorar un entorn 
d'origen glacial que va des 
de les valls fi ns als cims.

Inclòs dins dels 100 cims 
de la FEEC, el Puig Peric
(2810m) divideix les comar-
ques de l'Alta Cedanya i el 
Capcir, regalant-nos unes 
magnífi ques vistes de tota la 
Cerdanya i el Pirineu oriental.

LA MÀGIA DEL CAPCIR
UNA PETITA SIBÈRIA 
A LA CATALUNYA NORD

Text i fotografia:
Oriol Estefanell Prades
Guia de mitja Muntanya

Fitxa tècnica

Punt de sortida i arribada: pàr-
king de l’estació d’esquí de Les 
Angles (1.840m).

Distància recorreguda: 17km 
aproximadament.

Horari: 5.45 hores.

Desnivell positiu: 1237m.

Difi cultat: mitja.

Llocs d’interès: Etang de la 
Balmette, Cabane de la Balmeta, 
Petit Peric, Puig Peric, Estanys de 
Camporells, Puig de la Portella 
Gran , Mortiers, Mont Llaret.

Material:  esquís, pells de foca, 
grampons, piolet, motxilla, pala, 
arva i sonda, pals, casc, cantim-
plora, pal piolet, botes, botiquín, 
guants.

Cartografi a utilitzada: IGN Font 
Romeu Capcir.

Fotografía: Ascens amb 
gramppons des del coll fins al 
cim.
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Sortim des del pàrquing de 
més el N de l’estació d’esquí 
de Les Angles.

Des d’aquí prenem un sender/
pista que rodeja l’estació pel 
vessant nord, entre un preciós 
bosc de pins i avets fi ns a 
deixar enrere el Mont Llaret, 
punt culminant de l’estació. 
Els bosc perd densitat en 
el moment que travessem 
l’Etang de la Balmette. Una 
petita remuntada ens deixa 
a un gran pla on trobem la 
Cabane de la Balmeta.

Ja amb els dos Perics al fons 
els encarem en línia recta, 
superant la gran esplanada i 
amb un lleuger ascens bus-
cant mantenir cota i no perdre 
alçada.

Deixem a la dreta la pala S 
del Petit Peric i entrem al circ 
que formen els dos Perics, fi ns 

Flanqueig després del plà amb la Cabane de la Balmeta i el 
Mont Llaret al fons

Pujada directa amb el Petit Peric a la dreta i 
el Puig Peric a l’esquerra
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Zona del refugi Estany de Camporells, 
amb la S del Puig de la Portella Gran i el Mortiers amb molta neu.
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arribar a la Coma de la Llosa, 
on girem a l’esquerra i enca-
rem el Pic Peric per la cara E. 
Apurem les voltes maria (puja-
da fent zetes) cada cop més 
properes a l’aresta fins que la 
pendent i la duresa de la neu 
ens obliguen a posar gram-
pons per coronar els 2.810m 
del Puig Peric.

Des del cim baixem per la 
vessant SE, primer per la ca-
rena i després per les canals 
que baixen directes a l’entra-
da del circ per on hem iniciat 
l’ascens al cim. 

Seguim desfent el camí fins 
a la Cabane de Balmeta, on 
posem les pells de foca i re-
muntem pel bosc la cara NW 
del Mont Llaret (2.376m). Una 
pujada suau i ràpida que en 
el tram final s’esclareix i ens 
deixa a una gran esplanada 
per canviar de vessant i trobar 
la part alta de l’estació de Les 
Angles.

Descens per pistes fins al cot-
xe per culminar una matinal 
molt interessant en un entorn 
preciós del Pirineu Oriental.

TRACES DE NEU
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Entrant al circ que dóna accés al coll entre els dos Perics. 

Arribant al cim

Canals de la cara SE del Puig Peric
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Ets exigent com 
a consumidor/a? 
Nosaltres també! 
Per això, des de l’Ajuntament de Manresa, 
hem impulsat un nou segell de qualitat sanitària. 
Un distintiu per identificar aquells establiments 
de restauració que destaquen per les seves bones 
pràctiques en seguretat alimentària. 

Una nova marca que vol respondre a aquells 
establiments que volen situar-se al més alt nivell 
dins el seu sector. 

Busques qualitat, busques confiança, 
busques seguretat? Troba-la als comerços amb el 
distintiu QS. 

De primer, 
CONFIANÇA

Organitzen Donen suport

Més info




