www.a ra es p o rt.cat

núm.

18

Entrevista a les germanes
LAURA I MARTA NAVARRO

Entrevista

DAVID PALMADA
“PELUT”

DESMITIFICANT
L'ENTRENAMENT
EN ALTITUD
Conceptes bàsics i
aplicacions pràctiques
Adrià Martí Peiró

GR-107 CAMÍ
DELS BONS HOMES
EN FAMÍLIA
Taia Rodríguez i Valentí Pons

dormint sobre rodes
IPT

OR D’ARAE

SP

TRESORS DEL BAGES

OR

l
tra a web: w

w

.a

TE

w

rae

s p o rt . c at

SU

PER
SUBS 25€
CRIU L’ANY

Roser Oliveras

En

ET POTS FER

CR

T!

JA

BS

PÀDEL ADAPTAT
Entrevista
MIQUEL MARTÍ JAREÑO

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

La CAT700

FOTO PORTADA: Joan Locubiche (@locubichejoan)

revista
gratuïta
DEL BAGES
GENER/FEBRER
2021

2

Gener/Febrer 2021

SUMARI

gener/febrer 2021
LA REVISTA
ARAESPORT és una revista de distribució gratuïta que neix amb el propòsit
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Mentre la situació d’incertesa continua
present i les decisions del govern tornen
a colpejar el sector de l’esport i la cultura, publiquem aquest número.
La revista impresa es distribuirà en els
expositors i espais on sigui possible i
l’edició digital, circularà arreu.
Aquesta edició conté una entrevista
al manresà David Palmada, el “Pelut”,
tot un referent en l’escalada artificial
extrema, conegut últimament per haver
escalat un dels pous més profunds del
món.
També hi trobareu l’article de la família
Pons Rodríguez, on expliquen l’aventura que van viure el passat estiu fent el
Camí dels Bons Homes, esperem que
us engresqui a anar d’excursió amb els
vostres fills!
Per altra banda, la Laura i la Marta
Navarro ens relaten com van viure la
CAT700, un tipus de prova d’autosuficiència en bicicleta que creua Catalunya
de nord a sud i on, no només el bon
estat físic, juga un paper important.
També coneixereu al Miquel Martí, lluitador incansable que dedica tots els seus
esforços a fer créixer i promocionar la
pràctica del pàdel adaptat a Catalunya.
Heu entrenat mai en hipòxia? Creieu
que us seria beneficiós per a millorar el
vostre rendiment esportiu? Doncs llegiu
l’article de l’Adrià Martí, que n’explica
les seves bases.
Per acabar, a la secció patrocinada per
Campertecnologies no marxem del
Bages, on com molt bé explica la Roser
Oliveres, hi tenim molts tresors!!
Molta salut i força a totes i tots!!

Berta Giralt
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2020 Black Hole
Gran Pou MTDE (Cantàbria)
Segon forat vertical més
profund del món, amb 436
metres completament verticals. Nou dies d’absolut aïllament sota terra. Amb Ernesto
Berenguer.
2019 Guadaña Man
(A5/6a) 190m. Paret Racó
dels Masters (Barranc del Cinc,
Alacant). 4 dies. Amb Àlex
Pastor “El Negre”
2019 Three From Hell
Mystery Towers (EUA) Tres
noves vies d’artiﬁcial extrem,
en unes torres arenoses que
es descomposen, acompanyats d’escorpins i amb temperatures de 40 ºC. Les víes
són: Desert Monkeys (Gothic
Nigthmare) A4+/V, 215 m;
Empebrats from hell (Doric
Column) A5/6a, 105 m. i Mort
Destrucció (Fortalesa) A4/6C
[V+ obl.], 155 m. Amb Joan
Gibert.

ALGUNS PROJECTES...
2015 Abdruits
El Petit Dru, Montblanc.
12 dies penjats a la paret dels
Alps, en la cara oest del Dru,
la primera via que recorre la
zona en la que es va produïr
el gran desprendiment l’any
2005 sepultant itineraris
mítics, com la Bonatti. Amb
Josep Maria esquirol “Tato”
2012 Oju Peligru
Titán, a les Fisher Towers,
(EUA). A6+ 315m. Set dies a
la paret. Amb la seva parella,
Esther Ollé.
2011 La Placa perduda
Monterbei. Sis dies a la paret.
355 de recorregut, amb nou
trams de diﬁcultat màxima A5.
Amb Felipe Valverde “Tronko”.

2011 ParanormalActivity
Aiguille des Pélerins (massís
del Mont-Blanc) Via de 530
m. de recorregut total que
comença amb un tram de gel
de 70º, un corredor de neu
de ﬁns a 55º, quatre trams
d’artiﬁcial A2+ i A3 oberts sense expansions i un últim tram
de grau 6+ de gel en el serac.
Tot això en tres dies sota una
mole de gel amenaçant sobre
seu. Amb Pau EScalé, Marcel
Garrell i Josep Grau.
2011 Sensacions
Steward Valley a l’Illa de Baﬁn,
Pol Nord. 20 dies a la paret
i 40 dies totalment aïllats en
condicions extremes i temperatures de -20ºC. (A4R/
C3/6c+/M6/70º/VI, 1.400 m).
Amb Josep Maria Esquirol.
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(...) el que m’atrau és haver de pujar per una paret
neta, ser jo qui posi els seguros (...)

24/03/1973
Manresa
Conegut com el “Pelut”, David
Palmada és un referent a nivell
mundial en escalada artificial
extrema.
La roca el va captivar ja de ben
petit, ha practicat tot tipus d’escalada i amb els anys, ha obert
vies arreu del món. La devoció
per l’escalada l’ha acompanyat
sempre, tots els seus projectes
són fruit de pura passió. L’estiu
passat va baixar fent espeleologia al segon pou més profund
del món, situat a Cantàbria, per
pujar-lo escalant (projecte Black
Hole). Va estar 9 dies incomunicat sota terra penjat de la paret,
acompanyat d’Ernesto Berenguer. Aquesta ha estat una de
les activitats que el marcaran
per sempre, per la seva duresa
i compromís, però de gestes
inèdites i extremes n’ha viscut
moltes més, com el projecte
Three From Hell a les Mystery
Towers (EUA); l’estada a l’illa de
Bafin (Pol Nord) durant 40 dies;
l’obertura d’Abdruits, al Petit
Dru, en la paret emblemàtica
del massís del Montblanc, la
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mateixa en que Walter Bonatti
va fer història…
Fou premiat per la FEDME a
la millor activitat d’escalada en
paret, el mateix any que el seu
amic Pau Escalé, ho fou en la
categoria d’escalada en gel i
dry tooling, el 2010.
En una època en que es busca
escalar lleuger i ràpid, el David
es manté fidel a l’estil clàssic
i d’aventura, obrint vies i progressant amb els seus propis
mitjans. Cal conèixer la tècnica
això sí, i no tothom en sap, has
d’anar carregat de material:
cunyes, pitons, ancles, rups,
xapes, totem cams, camelots,
aliens, empotradors, ganxos i un llarg etc. Has d’anar
col·locant ploms, claus i el que
calgui i durant el temps que
calgui. La nit no és problema,
per això hi ha les hamaques
per dormir enganxat a la paret.
L’escalada artificial doncs, té
una part molt important de
tècnica, cal saber a on i com

col·locar els ancoratges que et
faran possible avançar i en això,
en la tècnica, poques persones
al món superen en coneixement
i experiència al Pelut.
El risc i la pressió també són
presents en la seva vida professional, és tècnic de treballs
verticals i mecànic de motos
de carreres, parlem amb ell just
abans de marxar al que serà
el seu 19è Dakar. Durant tots
aquests anys, ha format part
dels millors equips del país i en
aquesta ocasió amb FNS Speed
Team i els pilots Joan Pedrero i
Tosha Schareina.
També és representant de marques d’esport d’aventura (Rock
Empire), i instructor IRATA.
Hem compartit una molt bona
estona amb ell, coneixem una
persona captivadora i magnètica, que transmet unes immenses
ganes d’aventura i de viure, enamorat de la muntanya i amant
de les parets, preferiblement les
que cauen a trossos:

F ot ogra fia : JOA N L OCU BICHE
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(...) He fet tot tipus d’escalada i al final la que més
m’omple és l’escalada clàssica o artificial (...)
Com vas iniciar-te en
l’escalada i l’espeleologia?
qui te’n va ensenyar? Un
referent?
Als 8 anys em van apuntar
al Mijac del Poblenou i allà
va començar tot, la primera
sortida a la muntanya, la primera tirolina, el primer pont
de mico...Quan vaig ser més
gran, amb la paga setmanal
em vaig comprar els primers
peus de gat i me’n anava
a Collbaix a escalar tot sol,
vaig comprar 30 metres de
corda, que tenia amagada
sota el llit perquè ma mare
no la veigues i vaig anar fent,
amb les quatre maniobres a
la corda que m’ensenyaven
al Mijac i de manera autodidacta. M’emportava als
meus col·legues a baixar per
qualsevol paret, els arnesos
ens els fèiem amb cinta, una
cinta plana i dos mosquetons
de ferro, si no ens vam matar
llavors....Posava una manta
de ganxet de la meva àvia
a la roca perquè la corda no
es trenqués... Més endavant
vaig anar coneixent una colla
d’escaladors de Manresa,
com l’Enric Poblet, el Jordi
Coma, el Chacó, el Carles
Barés,... i vaig començar a
sortir una mica més a roca. El
meu “mentor” va ser l’Enric
Poblet, un escalador 100%
montserratí amb el qual vaig
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viure una de les etapes de la
meva vida més intenses i autèntica, no hi havia telèfons,
no teníem cotxe i cada cap
de setmana era una aventura.
Va ser aleshores quan em
vaig forjar com a escalador
montserratí, a la cara nord de
Montserrat. Vaig establir un
vincle amb la muntanya que
ha marcat el meu tarannà fins
ara.
Des de sempre has format
part del Centre Excursionista Montserrat?
Primer vaig estar al CE Bages
pel tema de l’espeleologia,
perquè era molt punter en
aquesta especialitat, però
em vaig apuntar a un curs al
Montserrat i des d’aleshores
en formo part. Allà juntament
amb uns amics vam agafar
la secció de l’EDER (Equip
d’Escalada en roca) que
estava una mica abandonada
i la vam començar a portar
nosaltres, fins avui en dia,
que encara hi som. Ara estem
preparant el centenari del
centre Excursionista. Sempre
que faig alguna activitat a
fora m’emporto el “banderí” del meu centre, forma
part de mi. Quan estic una
mica xungo, saber que tinc
una sèrie de gent al darrere
m’ajuda.

Oju Peligru, al cim amb Esther Ollé

Oju Peligru, quart tram amb Esther Ollé

Oju Peligru, a l’hamaca amb Esther Ollé

Per què t’has decantat més
per l’escalada artificial? En
què es diferencia de l’esportiva a grans trets?
He fet tot tipus d’escalada i al
final la que més m’omple es
l’escalada clàssica o artificial,
és a dir, pujar per una paret
col·locant l’auto-protecció.
Avui en dia es vol “confort i
seguretat” disfrutar en una
escalada segura, forçant el

ENTREVISTA

(...) les sensacions que experimentes en una roca
dolenta no són les mateixes que en una roca bona (...)

cos això sí, buscant els teus límits i pujar el grau. En canvi a
mi m’atrau l’aventura d’haver
de pujar per una paret neta,
ser jo qui poso els seguros. Hi
va haver una època que vaig
fer esportiva i vaig assolir algo
de grau, però la feina no em
permet estar cada dia en un
rocòdrom entrenant i el grau
baixa molt de pressa. En canvi
l’escalada artificial, és una
escalada tècnica i quan saps
com funciona, i adquireixes
experiència, sempre és el
mateix, tindràs més o menys
sang freda per pujar o no
aquell dia. En canvi l’escalada
lliure o de consum, necessita
entrenar molt al rocòdrom per
sortir a la roca i superar aquell
grau que vols. A mi això no
em motiva. M’agrada sortir i
gaudir d’una línia i d’un lloc,
a poder ser que no hi hagi
ningú, en canvi l’escalada de
consum està massificada. L’artificial al ser minoritària i en
roques sovint molt dolentes,
mai hi trobes a ningú.
Per què aquesta debilitat
per les parets que es desfan?
Les sensacions que experimentes en una roca dolenta
no són les mateixes que en
una roca bona. En una roca
bona, tothom hi sap escalar

Black Hole, paret del gran pou MTDE amb Ernesto Berenguer

i en una de dolenta, no. Durant anys he buscat el màxim
de dificultat, a veure què
era capaç de fer i per on sóc
capaç de pujar. Actualment
busco més aviat l’aventura,
compartir l’experiència i pasar’m-ho bé, deixant una mica
la dificultat. Ja tinc assolit un
nivell alt en l’escalada artificial
( A6+) és cert que s’ha de
seguir avançant però arriba
un punt en l’escalada extrema

que ja no pots pujar més.
Quins elements ha de tenir
un repte perquè t’enganxi?
M’ha de motivar, és la sensació que em genera, no és dir:
què hi ha per fer que no hagi
fet ningú? No, això no és,
però ha d’estar per sobre les
nostres capacitats i coses que
haguem aconseguit fins ara.
Jo estic obert a suggerències

ARAESPORT N.18 11
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(...) L’autoestima és la clau, creure-t’ho, és el més
important en tot el que facis. (...)

Black Hole, gran pou MTDE

i el que faci falta.
Quant de temps vas dedicar a preparar Black Hole
Project? Ets molt minuciós,
penses fins a l’últim detall o
bé deixes espai a l’atzar o
improvisació?
En projectes “d’alt nivell” si
els hi vols dir així, sóc molt
minuciós, em miro tots els
aspectes, procuro no deixar
cap fil suelto, com si planegés
atracar un banc. Ho haig de
tenir tot lligat, per on entraré,
per on sortiré, quin impacte
mediàtic tindrà, què diran,
què poden dir. En el cas del
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Black Hole, estem parlant
d’escalar un forat, un avenc i
el primer que haig de saber
és que no hi hagin formacions, que no hi hagin bitxos,
que es pugui escalar, que no
es trenqui res, que tingui el
mínim impacte, quin material
entraré, que l’hauré de tornar
a treure tot, els dies que hi
estaré, què faig per cagar i pixar, ho deixo, m’ho emporto?
Són detalls que durant més
d’un any m’hi he estat barallant. Hi ha coses que estan
molt clares des del principi
però d’altres les vaig polint i
canviant. Amb aquest tipus
de mogudes ho tinc tot molt
clar i sí que comentem les
coses amb els companys però
ho dono tot molt mastegat.
Sempre penso què faré si
falla alguna cosa, què faré si
em faig mal, què faré si….
Al Black Hole tenia un grup
de rescat pendent de nosaltres amb els que vam pactar
que si al cap de 12 dies no
donàvem senyals de vida,
entressin a buscar-nos, però
què hauria passat si el primer
dia que ens quedem sols
algú dels dos es fa mal? Hem
d’esperar 12 dies a que ens
treguin.... Llavors aquí es on
es genera el pacte amb el
col·lega si ens passa algo a tu

o a mi sortim a buscar ajuda
perquè si no, cascarem els
dos i, si quan tornes jo ja he
cascat, doncs no et sentis culpable, és un pacte que vam
fer amb l’Ernesto d’assumir la
situació.
Això és part de la moguda,
acceptar el repte i el joc que
vas a jugar.
És difícil trobar companys
amb qui compartir aquests
tipus d’experiències extremes?
És difícil trobar companys
que estiguin disposats a
sacrificar el 110%, de companys per anar a escalar
n’hi ha molts, que després
estiguin disposats a renunciar a segons quines coses és
més difícil. Jo per sort no he
tingut mai aquest problema,
sempre he tingut companys
estables amb qui escalar amb
els quals disfruto, depenent
de les èpoques he anat amb
uns o uns altres. La gent
va sortint de la línia jo estic
com encarrilat a la via del
tren i els demés van saltant,
ara un que ha sigut pare, un
altre que s’ha lesionat, un
altre que ja no el motiva. Jo
hi continuo estant, ara em

ENTREVISTA

dono compte que de cop i
volta estic sol al davant, sóc
la màquina del tren en el què
anava i el que vol pujar puja i
els que volen baixar, baixen.

i en surten varies parelles per
escalar.

Quins projectes tens en el
futur?

El poder mental sempre és
més poderós que el físic,
quan estàs al límit el que no
et pot fallar mai és el poder
mental. Ja pots ser el tiu més
fort del món que quan comencis a dubtar de si podré
o no, malament, el cervell ha
d’estar al 100%. L’autoestima
és la clau, creure-t’ho, és el
més important en tot el que
facis.

En tinc molts! M’havia preparat, per primera vegada,
una bona agenda aquest any,
anar a Amèrica amb el Joan,
que encara tinc el bitllet,
anar a Perú, a Anglaterra. Tot
d’activitats que vull fer abans
no em mori, però amb la pandèmia, ni una n’he pogut fer.
El primer confinament ens va
agafar a Chamonix anàvem al
Dru, però no va poder ser. De
projectes en van sortint. Per
això treballo!
Què recomanaries a algú
que vol començar a escalar?
apuntar-se a un rocòdrom és
un bon inici?
El millor és que algun collega t’hi acompanyi, o que
t’apuntis a algun lloc com un
centre excursionista i hi facis
un curs, alguna sortida, que
coneguis a algú. En els cursos
que faig jo, de grups de 10 a
15 persones la gent connecta

On físicament no pots més,
hi arribes gràcies a la fortalesa mental?

Baﬁn

També has fet curses de
llarga distància, com et
prepares?
N’he fet unes quantes i mai
n’he preparat cap, és simplement les ganes de fer-la i
que em motivi. El tema està
en dosificar-se, em programo el cervell per fer 120Km
i després ja em puc morir.
La primera que vaig fer, al
desert de Los Monegros, de
120 Km, el mes de juliol a
40º i 12Kgr de motxilla ho
vaig passar malament, vaig
posar el cos al límit, em feien
mal parts del cos que ni

Baﬁn, “los tres magníﬁcos”

Baﬁn, “sideral ﬂake”amb Josep Maria Esquirol.
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sabia que existien. Punxades
al genolls, llagues als peus,
rampes, vòmits. A l’aconseguir l’objectiu que era arribar
a la meta, no vaig poder fer
ni una passa més, em van haver de portar al cotxe. Totes
les que he fet les he acabat i
cada vegada millor, quantes
més en fas més et coneixes.
Havia fet atletisme, velocitat
i llançament de javelina al
CAM i m’agrada córrer, però
tinc els genolls trinxats i em
fan mal i, com que el que
més m’agrada és escalar, intento allargar-ho el màxim i si
faig gaires curses d’aquestes
no podré fer ni una cosa ni
l’altre, ni treballar.
Hi ha algun repte que tinguis pendent que se t’hagi
resistit?
Al Bagirati (Índia) vam haver
d’avortar missió, tot eren
senyals que ens deien que no
era el moment, una sensació
interior, vibracions negatives,
vas tenint avisos, primer la
paret que queia a trossos,
després quan ens vam posar
en una altre va caure un bloc
que em va pentinar l’esquena... Al deixar el material sota
el camp base, quan feia deu
minuts que baixem, va caure
un altre bloc que va fer malbé tot el material. Si hagués

14

Gener/Febrer 2021

ENTREVISTA

Cim de la Gothic Nightmare, Mystery Towers (EUA)

ARAESPORT N.18 15

E N TREVISTA

(...) les experiències que he viscut al desert de Utah
a les Fisher Towers i les Mystery Towers no ho he
trobat enlloc més. El silenci, observar el moviment
de les torres a mida que es desplaça el sol...s’ha de
viure, no t’ho imagines.(...)

passat deu minuts abans ens
mata als dos. Els telèfons ens
els van prendre els policies
només arribar, no teníem
comunicació.
Aquestes expedicions t’ensenyen, són molt bèsties i
enriquidores però alhora has
d’invertir-hi molt de temps i
diner, això ens ho paguem
nosaltres. Vaig estar quasi 40
dies sense escalar res, només
caminant això sí 500 km amb
tot el material a l’esquena, el
camp base, mal d’alçada...
Per això sempre em quedo
al Capitàn (Yosemite EUA),
on en 20 minuts de camí hi
tens 1.000m. de la millor roca
del món, sí que és un lloc de
consumisme, però tinc poc
temps i el vull disfrutar.
Un lloc on sempre tornaries
a escalar?
Amèrica, sempre! Per mi
és un lloc molt especial, les
experiències que he viscut al
desert de Utah a les Fisher
Towers i les Mystery Towers
no ho he trobat enlloc més.
El silenci, observar el moviment de les torres a mida que
es desplaça el sol...S’ha de
viure, no t’ho imagines. Sents
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les serps de cascavell, és
brutal, no he trobat cap lloc
amb tanta màgia. Hi he estat
moltes vegades i tinc varies
vies obertes, i també hi he
fet moltes repeticions. Se’m
posa la pell de gallina només
de pensar-hi, és brutal. Només veig que línies i llocs per
pujar.

“La Placa Perdida”, Montrebei
Amb Felipe Valverde “Tronko”

“Guadañaman” amb Àlex Pastor

Com has encaixat la mort
d’amics que han perdut la
vida escalant?
No l’encaixes, la primera
t’afecta molt, la segona et
continua afectant molt i
la tercera també i sempre
m’afecten molt però cada
cop les portes més bé. Em
serveix per dir-me, nano
espavila a escalar que igual
demà et toca a tu.
En quant a la teva faceta
professional, entre d’altres coses, ets mecànic de
motos de carreres. Parla’ns
de la teva participació al
Dakar, aquesta és la teva
19 edició.

Petit Dru amb Josep Maria Esquirol

El que m’agrada és treballar
sota pressió, després de cada
etapa la moto ha d’estar a

“Three From Hell” amb Joan Gibert

ENTREVISTA

“Paranormal Activity”
Amb Pau Escalé, Marcel Garrell i Josep Grau

En l’escalada artificial es valora la dificultat de
col·locar els ancoratges, que sense perforar la
roca, sustentin el pes de l’escalador. En canvi, en
l’escalada lliure, s’utilitzen les preses de la mateixa
roca.

punt per al dia següent. Faig
el manteniment, el checking
general i a part, les incidències que hagi patit el pilot. El
que m’agrada de les carreres
és la pressió del moment,
prendre una decisió de tot o
res. Dir-me,“ei! canvio això” i
et surt bé i guanyes. Canviar
una culata calenta en 6’ en
plena carrera, un pistó en 4’,
canviar un embrague amb 12’
en carrera, en calent. A les
24 hores de Montmeló quan
anàvem amb Ducati amb
els germans Boltó, entrava
la moto havíem de canviar
rodes com a la F1, et senties
part de la carrera, el rellotge
no es parava. Ara és diferent.
La Baja Aragón abans es feia
per tot Espanya era non estop amb l’Agustí Vall... Hi ha
sensacions que encara me’n
recordo ara.
“Three From Hell”. Mystery Towers

Per acabar...
Una pel·lícula?
Te’n diré tres: “Máximo
Riesgo”, “El Asalto de los
hombres pájaro” i “Áligas de
Acero”.

Treball vertical a la Sagrada família

Un disc o grup de música?
Tot el relacionat amb el
Heavy Metal.
Un costum o superstició?
No sóc supersticiós però sempre em poso primer la sabata
dreta i no em diguis per què.
Una altre, si puc evitar passar
per sota d’una escala, no hi
passo.
Un llibre?
“Historias de escalada”, de
Jim Bridwell i “La Illa de les
Tres Taronges”, de Jaume
Fuster.

Gràcies David! que tinguis
molta sort en els nous projectes!
Manresa, desembre de 2020.
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U N A LE CTU RA

US RECOMANEM...
El llibre “Aturi’s, malfactor!” Escrit per Pep Fuster,
agent de la comissaria dels
mossos d’esquadra de Manresa qui, al llarg dels anys,
ha pres nota de les situacions còmiques i fins i tot estrambòtiques amb que s’ha
trobat i les ha publicat en
aquest llibre. Un bon grapat
d’anècdotes divertides i
sorprenents, que ensenya
la cara amable de la feina
d’un policia viscudes a peu
de carrer.
A vegades, del tracte d’un
mosso d’esquadra amb
la població en sorgeixen
converses i situacions surrealistes que l’autor d’aquest
llibre ha viscut en primera
persona, o bé li han explicat
companys de professió, i
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les descriu de manera àgil i
desenfrenada.
Apte per a totes les edats,
pot llegir-se de principi a
fi com un llibre convencional o bé fer-ne una lectura
saltejada, ja que els capítols
més llargs tenen, com a
molt, 5 o 6 pàgines.
No s’hi troben heroïcitats
ni resolucions de casos que
han pertorbat la humanitat. En tot cas, sorpreses,
caigudes, malentesos, riures
i complicitats d’aquells
uniformats que comencen
el seu dia de treball sense
saber com l’acabaran.
Historietes curtes i trepidants, fan una lectura amena i apassionant.

TÍTOL: Aturi’s, malfactor! Peripècies
divertides d’un mosso d’esquadra.
AUTOR: Josep Fuster Mas
Il·lustracions: Valentí Gubianas Escudé
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
ANY: 2020

També hi trobareu informació d’interès i consells de
seguretat que complementen alguns d’aquests relats
perquè el lector els pugui
aplicar i millorar així la seva
qualitat de vida.
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EXCU RSION S
EN FAM ÍLI A

GR-107 Camí dels Bons Homes
EN FAMÍLIA
Text i fotografia: Taia Rodríguez Mas i Valentí Pons Esquius

Des que va néixer l’Aran, els nostres
coneguts ens deien que ja se’ns havia
acabat la llibertat per anar a la muntanya, però quan hi tens una relació
molt estreta, no pots perdre-hi el
contacte.
Així que, de mica en mica i sense
marcar-nos cap ﬁta, vam anar introduint progressivament els nostres
ﬁlls, l’Aran i en Roc, a la nostra passió
per les muntanyes.
En primer moment eren petites
rutes que, en alguns casos, no acabàvem per mil i un motius (cansament dels ‘peques’, oblits varis, un
vent glaçat…) Però aquestes curtes
escapades s’han anat convertint en
una col·lecció de vivències que sens
dubte mai oblidarem.
Inici de la ruta
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EXCURSIONS
EN FAMÍ LIA

D

esprés d’uns mesos de
conﬁnament i amb una
necessitat molt gran per
escapar-nos a la muntanya, ens vam plantejar quines
possibilitats teníem per fer el
que més ens agrada sense
entrar en contacte amb massa gent. Les directrius eren
poc clares i no podíem fer
plans a llarg termini perquè
les restriccions canviaven
cada setmana.
Així va ser com, en una
conversa familiar, va sorgir la
idea que feia molt temps ens
corria pel cap però que no
ens decidíem mai a realitzar:
el GR-107, Camí del Bons
Homes, amb tota la família.

Primera nit amb tenda al Coll de Portet

Aquesta ruta ressegueix els
passos que van emprendre
el càtars els s. XIII i XIV fugint
de la croada promoguda
per l’Església catòlica. Té un
recorregut de 189 km i, si
bé l’inici el trobaríem en el
poble de Montsegur (França),
nosaltres el vam fer en sentit
invers, des de Queralt.
Inicialment ens havíem
plantejat fer només la part
catalana del Camí dels Bons
Homes, de Queralt a Bellver
de Cerdanya, dividint el recorregut en 5 etapes d’aproximadament 20 quilòmetres
cadascuna, i portant tot el
material necessari a sobre
(tenda, aïllants, sacs de dormir, fogonet, roba... ) i parant
a comprar menjar als pobles
que ens aniríem trobant al
llarg de la ruta.

Esmorzar al Coll de Portet

L’Aran, davant la nostra proposta, no en va tenir cap
mena de dubte, però el
Roc generalment necessita
una mica més de motivació
per seguir-nos. Malgrat tot,
el que inicialment va ser
una simple proposta, el

vent va bufar a favor i es va
convertir en una realitat.
El 3 d’agost, amb el cel
ennuvolat i unes condicions
meteorològiques bastant
adverses, vam emprendre
el viatge amb la nostra
ARAESPORT N.18 21

EXCU RSION S
EN FAM ÍLI A

Arribant a Gósol

Plaça de Gósol

furgoneta cap a l’inici de la
nostra ruta: Queralt.
Recordo aquell moment
amb una certa sensació de
neguit i d’incertesa perquè
el pes de les nostres motxilles era important i se’ns
presentava una llarga ruta
per endavant. L’altre aspecte que em preocupava era
la pluja que, si en aquells
moments era pràcticament
imperceptible, el cel no
indicava una bona jornada.
Finalment, el primer dia va
transcórrer sense problemes, i vam aconseguir arri-
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bar a dormir en un indret
emblemàtic que ja havíem
descobert anteriorment, el
coll del Portet, just després
de les roques del Ferrús i
sota la serra d’Ensija. Les
postes de sol al capvespre,
els moments de relax dins
la tenda i les converses
familiars en espais com
aquest... no tenen preu.
Vam passar tres dies de
ruta amb el temps a favor
però amb un esgotament
considerable. Ens trobàvem
al càmping de Bagà i era el
moment de decidir si continuar endavant o deixar-ho
córrer. L’Aran, amb molta
il·lusió per aconseguir
l’objectiu, ens va animar a
buscar una solució.
Llavors vam fer un replantejament de la nostra
aventura. El Roc, de 9 anys,
després de caminar uns 60
quilòmetres al llarg d’aquelles tres etapes, ja no tenia
gaires ganes de continuar;
i l’Aran, de 13 anys, estava
disposat, no només a arribar ﬁns a Bellver de Cerdanya, sinó a ﬁnalitzar tota la
ruta ﬁns a Montsegur.

Inici etapa a Prullans, abans de
travessar cap a França per la
Portella Blanca (Andorra)

Moment de descans a la
furgoneta

Relaxant els peus al riu Oriège,
a Orgeix, un bonic poble de
l’Arieja, França

EXCURSIONS
EN FAMÍ LIA

Així va ser com el Valentí va
anar a buscar la furgoneta a
Queralt i, juntament amb el
Roc, farien el nostre seguiment de la ruta. Nosaltres ja
no hauríem de portar sacs,
roba, fogonet... Una mica
de menjar, la cantimplora,
crema solar i el mapa serien
els nostres acompanyants
de la ruta. I en cada ﬁ d’etapa trobaríem, esperant-nos
amb la furgoneta, el Roc i el
Valentí.
L’Aran i jo mateixa vam
viure moments d’il·lusió
però també de cansament i
d’angoixa en veure com les
marques de la ruta es perdien en diversos punts. Però
l’experiència de compartir
aquests moments amb el
teu ﬁll són inoblidables.
L’última de les etapes, i la
nostra novena jornada del
Camí dels Bons Homes, des
de Comús a Montsegur,
vam decidir fer-lo tots junts
i, com a recompensa ﬁnal,
no podíem perdre l’oportunitat de pujar al castell de
Montsegur, des d’on vam
poder gaudir d’unes vistes
esplèndides d’aquelles

Vistes del poble d’Orgeix

Cartell al Poble de Comús, última etapa

Primeres vistes del Castell de Montsegur
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EXCU RSION S
EN FAM ÍLI A

Interior del Castell de Montsegur

terres que, temps enrere,
havien sigut l’escenari de
les lluites entre l’Església i
els Càtars.
Comentaris:
· Vam fer la ruta seguint el
llibre El Camí del Bons Homes, on hi ha els mapes de
cada etapa i una explicació
detallada.

Vista del castell des d’un punt privilegiat

Nit amb furgoneta al Coll de Montsegur,
a 1.059 m d’altitud
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· L´any que ve ens agradaria
fer el Camí de l’Últim Càtar,
que transcorre de Bagà a
Montsegur passant per Gósol, la Seu d’Urgell, Llavorsí,
Àreu i travessa cap a França
pel port de Boet. Cartell
al Poble de Comús, última
etapa
Text i fotografia:
Taia Rodríguez Mas i
Valentí Pons Esquius
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Laura i Marta Navarro Sallés

L

a Cat700 és una cursa de
bikepacking que travessa
Catalunya de nord a sud,
amb autosuficiència, on els
participants no poden ser assistits en cap moment. Des del
Pirineu fins el Delta de l’Ebre.
La ruta té una distància de 680
km amb un brutal desnivell
positiu de 17.000 m.
Els organitzadors de la Cat700
la resumeixen amb tres paraules: llarga distància, bikepacking i autosuﬁciència. Hi ha
un total 110 hores per recórrer
els 680km i els 17.000 m de
desnivell. El resultat no depèn
només de l’estat físic sinó de la
fortalesa mental i d’una bona
estratègia en cursa.
Les manresanes Laura i Marta
Navarro, les quals tenen una
llarga experiència sobre la
bicicleta, mai havien fet una
prova de les característiques de
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la Cat700. La Laura és fisioterapeuta del Centre de Salut MIC
i la Marta, la trobareu al capdavant de La Manresana 1930.
Les germanes Navarro han
participat en diferents curses
de btt, com la Titan Desert,
la Volta Ibiza, la Mediterrània
Èpic, la Volcat, l’Andalucía
Bike Race, etc. Totes elles són
curses per etapes, i excepte
la Titan Desert que sí que
necessites navegar amb GPS la
resta són curses senyalitzades,
amb avituallaments i amb una
arribada i sortida cada dia.
Últimament també han participat en curses de gravel com
la Traka200 que es podria assimilar més a la cat700 ja que és
una cursa sense senyalitzar on
s’utilitza un track per realitzar
el recorregut, però a diferència
de la CAT700 sí que reps assistència (hi ha avituallaments).

Fotograﬁa d’Eliseu T.Climent

CAT700
Del Pirineu al Delta de l’Ebre
Què destacaríeu de la
CAT700?

Si haguéssim de posar nota
tant al recorregut com a l’organització ens quedaríem molt
molt a prop de l’excel·lent.
El track és impecable, vam
baixar dels Pirineus fins al Delta
trepitjant el mínim l’asfalt,
per carreteres, camins i pistes
increïbles descobrint Catalunya
d’una manera diferent i sobre
rodes, una combinació absolutament perfecte.
Destacaríem l’ambient humà, la
generositat i l’actitud positiva
tant dels organitzadors com
dels participants.
En un principi la CAT700 no
entrava en els nostres plans del
2020. Les proves que teníem
pensades es van anar cancellant totes per la pandèmia i
la única que es mantenia amb

CAT700
CATALUNYA
DE NORD A SUD

Control de material a Les

possibilitats era la Volta Ibiza a
mitjans d’octubre, però finalment també va ser cancel·lada.
El mes de setembre, per sort i
perquè les restriccions ho van
permetre vam anar a Girona
a córrer una cursa de gravel,
la Traka200 i allà un bon amic
ens va animar perquè anéssim
a córrer la CAT700, no ens ho
vam pensar ni un segon i el dia
següent ja estàvem inscrites.
I quina sort que ho vam fer!
Com vau viure els diferents
dies, dificultat del recorregut, algun problema tècnic a
destacar?

Laura Navarro, en la sortida de Les

Marta Navarro, en la sortida de Les

El dia 9 d’octubre vam sortir
des de La Manresana 1930
direcció la Vall d’Aran. Després
de gairebé quatre hores de viatge, a mitja tarda, vam arribar
al lloc de sortida, el poble de
Les. Allà ens vam ajuntar tots
els participants per passar el
control de material obligatori,
un tràmit per part dels organitzadors que cal fer per assegurar-se que els participants
vagin amb el material adequat
per garantir la seguretat durant
tot el recorregut. Un cop els
organitzadors van donar el
control per bo, va arribar el
moment d’anar a sopar, i quin
sopar! Ens vam cruspir una olla
aranesa que ens va donar tota
l’energia que necessitàvem per
iniciar la duresa dels primers
quilòmetres i la resta del recorregut. Tot seguit vam anar a
descansar amb els nervis d’un
principiant tenint en compte

el que ens esperava el dia
següent, la sortida d’una gran
prova que creuaria el nostre
país de nord a sud.
Dia 1
Les-Rialp
150km 3.600m
Sona el despertador, acabem
de preparar-ho tot, només
falten els últims detalls, esmorzem i anem cap al punt de
partida. Recollim el xip que
dóna l’organització per poder
seguir-nos i ens col·loquem
a la línia de sortida. Degut el
pronòstic de mal temps l’organització decideix canviar el
primer tram del recorregut per
evitar la primera pujada que
s’enfila al Coll de Verradós, a
2000m d’altitud. Hi ha molt
risc de trobar neu. És un matí
plujós i amb boira, la veritat és
que les condicions no són les
ideals, però sense pensar-ho
gaire, encenem els llums, ens
posem el paravent i comencem a pedalar.
Sortint de Les passem per
Vielha i allà ja agafem el camí
original que ens porta a Pla de
Beret. Recorrem la pista des
de Pla de Beret fins el refugi
de Montgarri i seguidament
una llarga baixada travessant
les Valls d’Àneu fins arribar a
Esterri d’Àneu.
La nostra sorpresa fou al cap
d’unes hores de pedalar i
passar fred, quan vam arribar
a Esterri d’Àneu i va sortir
el sol!!! Vam poder parar a
dinar i agafar forces, energia
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CAT7 0 0
CATALUN YA
DE N ORD A SU D

i l’alegria suficient gràcies als
raigs de sol a la cara per així
poder encarar el tram final fins
a Rialp, on ens vam marcar que
dormiríem el primer dia. Però
encara ens quedava superar la
llarga pujada a Espot i el coll
del triador, és impressionant, i
et fa sentir minúscul quan ets
dalt, amb aquella immensitat
que et regala el paisatge. I un
cop coronat ens vam abrigar
amb tota la roba que portàvem a sobre i vam gaudir de
planejar per aquelles valls i de
la baixada fins a Rialp.
Dia 2
Rialp-Ponts
158 km 4.212m
Com que vàrem arribar abans
del previst a Rialp, vam tenir
tems d’organitzar-nos bé i anar
a dormir molt d’hora, perquè
la nostra intenció era intentar
arribar a Tàrrega.
Sona el despertador, esmorzem
a l’habitació i arrenquem, encara és de nit! Un error en la navegació ens fa perdre temps en
la sortida del poble, després de
fer un “borron i cuenta nueva”,
encarem la pujada a Porta Ainé
fins Sant Joan de l’Erm. El vent
és glaçat i un cop a dalt passem
fred, molt fred, ens abriguem
i comencem a planejar i baixar
per unes pistes i paisatges
brutals fins arribar al Port del
Cantó, allà ens fa l’efecte que
estem a tocar d’Organyà, però
la nostre intuïció falla i se’ns fa
més llarg del que esperàvem,
tant que arribem que són les
16.00h a Organyà, amb una
gana extrema, però animades.
El recorregut tot i la duresa ha
valgut pena.
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Dinant una bona botifarra i un
plat de macarrons, compartim
taula amb altres corredors i ens
fan analitzar bé la nostra decisió d’arribar a Tàrrega, tots ells
tenien pensat parar a dormir
a Ponts. El tram d’Organyà a
Ponts esta batejat per antics
corredors i pels mateixos de
l’organització com a “Mordor”
(80 km durs on no hi ha res
de res pel camí) és per això
que finalment, i per si de cas,
reservem hotel a Ponts amb el
handicap que hi hem d’arribar
abans de les 22h perquè els
propietaris marxen i no tornen
fins les 6h.
Arrenquem amb la panxa
plena i amb bona temperatura, ho sabem perquè estàvem
avisades de que vindrien uns
quilometres durs i sense possibilitat d’avituallar-nos, se’ns fa
llarg però a les 21.50h arribem
a Ponts. Cansades però animades de complir un dia més
l’objectiu.
Dia 3
Ponts – Mòra d’Ebre
170 km 3000m
Un dia més sona el despertador ben d’hora i tot i haver
parat a Ponts en comptes de
Tàrrega no canvia el nostre
objectiu pel tercer dia, dormir
a Mora d’Ebre.
Arrenquem de nit com cada
dia i pedalem per aquells
plans i pistes un bon munt de
quilòmetres, pràcticament fins
arribar l’Espluga de Francolí,
on va començar la part amb
desnivell de l’etapa, que, tot
i ser dura, ja no era el Pirineu.
Pugem fins a Prades per unes
pistes i camins preciosos, just

Laura, pujant el Pla de Beret

Laura, pujant d’Espot cap al
Coll del Triador

Marta, a Rialp

CAT700

a cinc quilòmetres d’arribar a
Prades tenim una petita averia
a la bici de la Laura, que finalment podem acabar solucionant, però ens fa perdre molt
temps. Tot i així decidim que,
sigui l’hora que sigui, dormirem a Mora d’Ebre, i així ho
vam fer, a les 24h vam arribar.
La parella de l’hostal on havíem
de dormir ens esperava, però
al poble no hi havia res obert,
el sopar es complica i la gana
era descomunal, a més a més
ens havíem acabat tot el que
portàvem a sobre quan vam
parar a arreglar la bici. Només trobem unes màquines
expenedores i sopem a base
de galetes Príncipe i Cacaolat
i poca cosa més. Però el pitjor
és que volem sortir d’hora i no
tenim res millor que això per
esmorzar l’endemà.
Dia 4
Móra d’Ebre – La Sènia
130 km 2900m
Tot i estar ja bastant cansades
tornem arrencar ben d’hora
amb la il·lusió d’arribar, encara
que sigui passada la mitja nit a
meta!
La sortida ens sorprèn, van ser
30 quilòmetres de terreny dur i

amb desnivell per arribar fins a
Corbera d’Ebre, el primer poble que vam trobar per poder
parar i esmorzar, ja que sortíem
amb dejú, només comptàvem
amb alguna barreta i dàtils que
encara ens quedaven.
Un cop allà esmorzem com
si no hi hagués un demà i
comprem provisions de menjar
com si tinguéssim que pedalar
encara 10 dies més, tenim clar
que el que ens va passar el dia
anterior no ens podia tornar a
passar.
Arrenquem tenint per davant, a
priori, quilometres assequibles
i planers de via verda fins arribar a peu del Ports. I dic a priori perquè el vent, el cansament
i la monotonia de pedalar per
la via verda ens fa que siguin
quilòmetres llargs de passar.
Vam arribar a Beseit sobre l’horari previst, res feia preveure
que no dormiríem a l’Ampolla.
Ens vam trobar a la Mònica
Aguilera de l’organització, per
a canviar l’Spot de la Marta perquè els indicava mala
senyal. Ens avisa que els Ports
es fan llargs, que agafem molta
aigua i menjar i li comentem
la nostre intenció d’arribar a
l’Ampolla, però al veure la cara
que hi posa, ens adonem que

Laura, a les muntanyes de Prades

serà complicat, i ens diu “l’objectiu és molt optimista, potser
massa i tot”
Sortim de Beseit, amb algun
dubte, però seguim pensant
que podrem arribar a berenar
a la Sènia i seguir fins l’hora
que fos, per arribar a meta.
Però comença el que per
nosaltres és el més dur físicament i mentalment de tota
la Cat700, un territori, el dels
Ports, desconegut per nosaltres amb una duresa que ni
molt menys ens imaginàvem,
terreny trencat i auster, vam
pujar i baixar no sabem ni
quantes vegades, eren pujades
no massa llargues però molt
dures i un cop semblava que
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ja estaves a dalt tornaves a
perdre desnivell per després
tornar a pujar. El que ens
pensàvem, arribar a la Sènia
amb tres hores en vam estar
més de cinc. Passades les 22h
arribàvem a la Sènia. Físicament i mentalment foses, ens
miràvem i no ens dèiem res,
suposo que les dues esperàvem aviam qui era la primera
en dir “avui dormim aquí,
arribar a meta ho deixem per
demà”.
Paguem massa car el cansament i la mala alimentació de
la nit anterior, més la duresa
del terreny. Volem sopar i seguir, però se’ns fa impossible.
Ara mirat des de la distància,
sembla que potser sí que
haguéssim pogut fer un esforç
més, però la veritat es que
estàvem realment foses, feines
vam tenir per arribar a l’hostal.
Eren les deu de la nit, vam
entrar al primer restaurant
que vam trobar i l’únic que
estava obert, vam demanar
menjar com per a un regiment
i vam buscar hotel per passar
la nit. En un primer moment
no en trobàvem i fins i tot la
propietària del restaurant ens
va oferir dormir a casa seva.
Finalment però, vam aconseguir localitzar el propietari de
l’hostal del poble perquè ens
obrís. La veritat és que, en un
primer moment l’home estava
de molt mal humor, però quan
ens va veure les cares, tot va
canviar.

Dia 5
La sènia- L’ampolla
70 km 400m
Ens quedem els últim quilòmetres per arribar a meta,
en tenim tantes ganes que
ni ens plantegem si estem
cansades, si ens fan mal les
lumbars, les cervicals o les
cames.
Quan sona el despertador,
i com hem fet cada dia,
arrenquem que encara és
negre nit. Ens llevem amb
molta gana i inﬂades com
dos globus, el nostre cos
ja ens començava avisar
de l’esforç que portàvem a
sobre. Decidim parar-nos a
esmorzar a Ulldecona, reposar les últimes forces que ens
queden i gaudir dels últims
quilòmetres de l’aventura.
D’aquell dia recordo el
moment en que vam veure
el mar per primera vegada, va ser màgic, d’aquells
moments que et corre una
processó per dins i que la
combinació d’emocions és
tant gran que no saps ben bé
què et passa, estàs content,
tens ganes de plorar o de
cridar, et pugen les pulsacions i les cames et ﬂaquegen.
Tot aquest còctel es va tornar
a repetir quan, a uns metres
de distància, després de fer
els últims quilòmetres per
sobre la sorra fina del Delta
de l’Ebre, vam veure la línia
de meta.

Marta, als Ports de Tortosa Beseit

www. cat700.com
Segueix a la pàgina 32
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I així va acabar la nostra
aventura, possiblement una de
les nostres aventures amb majúscula que hem viscut sobre
la bici. Ara, quan ja han passat
uns mesos, encara valorem
més la nostra aventura i tenim
unes ganes boges de tornar
a viure una experiència com
aquesta, que de ben segur
repetirem.

L’anècdota de l’últim dia va
ser que al despertar-nos, de
cop i volta la Marta em va
mirar i va començar a cridar:
“Ai ai ai! que et passa a la
cara!?” Em vaig espantar i tot
seguit em vaig aixecar ràpid
del llit per mirar-me al mirall.
Mare meva, tenia la cara tant
tan inﬂada que semblava una
granota, talment com si alguna
cosa m’hagués fet al·lèrgia. El
nostre cos ja estava el límit i la
retenció de líquids era important i es feia notar.

Quines bicicletes vau portar?
Anàvem amb les nostres
bicicletes tot terreny, una Liv
Pique Doble.
Vam valorar l’opció de fer-la
amb gravel, alguns participants
la fan amb aquest tipus de bici,
però companys i amics que ja
l’havien fet en edicions anteriors ens van aconsellar que la
féssim amb Btt i la veritat que
per nosaltres va ser una bona
elecció.

Què destacaríeu del format
d’autosuficiència?
Delta de l’Ebre

Alguna anècdota?
Moltes!!! Però potser per destacar-ne alguna, el segon dia
al sortir de Rialp ens vam perdre, 40’ pedalant pels voltants
de Rialp, vam aparèixer davant
l’hotel on havíem dormit. Mentalment va ser dur, vam haver
d’entrar a un bar fer un cafè
per fer un resset, agafar forces
i seguir.
El tercer dia al matí ben d’hora, quan encara era fosc, al
passar pel costat d’una masia
un gos ens va voler atacar i
vam passar uns instants de por.
Tot i així vam reaccionar ràpid.
Li vaig dir a la Marta: “ Dóna-li
menjar, els dàtils que portem!”
Li vam llençar els dàtils un tros
enllà i el gos al distreure’s, vam
poder passar.
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Vam viure una gran experiència, d’aquelles que no oblidarem mai. Experiències que
queden per sempre a la nostra
retina i que en el moment que
superes la fatiga física i mental
ja estàs pensant en la pròxima.
El format de les curses d’autosuficiència són una combinació
explosiva, de les que enganxen. Hi ha molts factors que
fan que sigui així, des de l’estratègia que seguiràs durant la
cursa, com calcular el material
necessari i imprescindible,
sense excedir-nos en el pes.
L’exercici de saber adaptar-te
durant la prova, ser ﬂexible,
marcar-te objectius realistes,
però a la vegada ser capaç de
poder rectificar sobre la marxa.
També de saber gaudir d’una
bona nit en un hotel amb una
dutxa d’aigua calenta i un bon
plat calent, com acceptar de
dormir al lloc menys pensat i
menjar quelcom d’una màquina expenedora.

Arribada a l’Ampolla

Moltes gràcies per explicar-nos
la vostra experiència, noies!

P ÀDEL ADAP TAT

PÀDEL EN CADIRA
Entrevista - MIquel Martí Jareño

E

l pàdel adaptat, està creixent a Catalunya i en part
és gràcies a Miquel Martí
Jareño. Aquest jugador
de pàdel en cadira de rodes
va patir un accident laboral
el 2010 que li va produir una
lesió medul·lar i una paraplègia
però mai l’ha impedit seguir
fent l’esport. El Miquel sempre
havia jugat a futbol i després
de l’accident, va provar diferents esports, com el bàsquet
en cadira, la natació, handbike,
tennis, rugbi, handbol...però
no va ser fins el 2013 que va
descobrir el que seria la seva
gran passió, el pàdel.
El 2014 va començar a entrenar
i jugar al UP Pàdel de Cabrera
de Mar, on li van deixar una
cadira esportiva per entrenar i

jugar partits. En poc temps li
van proposar disputar el seu
primer torneig, organitzat per
Selfplanet al Club Padelarium
(Gavà). Va quedar enlluernat
en veure els jugadors més
experimentats colpejar la pilota
i moure’s per la pista. Mogut
per l’entusiasme, va aconseguir
la seva primera cadira esportiva
i el 2015 va participar de nou
al torneig Selfplanet, aquesta vegada a l’Slam Club de
Collbató.
Quan la FCEDF es va assabentar que hi havia jugadors de
pàdel en cadira a Catalunya
va decidir donar-hi suport i
visibilitat, organitzant el primer
Campionat de Catalunya de
Pàdel en cadira, disputat el
2016 a Calella. El Miquel i

el seu company de joc, Joan
Camp Catalán es van proclamar
campions.
Des d’aquella victòria el Miquel
no ha deixat de lluitar per
donar a conèixer aquest esport,
organitzant competicions com
l’Open Barcelona o el Torneig
de Pàdel ciutat de Cabrera.
També ha establert convenis
amb l’Institut Guttman, amb
AspaymCatalunya i amb la
Fundació StepbyStep, per apropar el pàdel als pacients amb
lesions similars a la seva com a
eina de rehabilitació.
El 2017 va crear, juntament
amb Joan Camp, el primer club
esportiu de pàdel en cadira de
Catalunya, el Club CEPACatalunya 2017.
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P

er als que no coneixen el
pàdel en cadira de rodes i
el seu reglament, podriem
destacar:

- La possibilitat d’un segon bot
en el desenvolupament del joc.
És a dir, si la pilota toca al terra,
rebota al vidre i torna a botar al
terra, es pot colpejar de nou.
- El servei no pot sobrepassar
l’altura de l’espatlla del jugador.
- Per practicar-lo és preferible
una cadira esportiva amb un
sistema anti bolcada, subjeccions i proteccions a les parts
sortints de la cadira, pel supòsit
de col·lisió amb el vidre de la
pista.
- Si durant el desenvolupament
de el joc la pilota toca la cadira,
automàticament és punt per al
rival, la cadira forma part del
cos.

amb un altre jugador amb similar puntuació ja que sumarien
8, només podrà jugar amb un
jugador 1.
Els entrenaments que realitzen
els jugadors de pàdel en cadira
de rodes, no són molt diferents al convencional, l’únic a
destacar és el domini de cadira
i l’alçada del colpeig, la resta
és igual.
Es troba regulat per la FEDDF
on hi ha un circuit a nivell nacional amb 14 proves puntuables
per a la Copa d’Espanya i també el Campionat d’Espanya per
CCAA en el que el passat 2020
Catalunya li tocava participar
per segona vegada.

A nivell de Catalunya, des de
fa 2 anys es disputa una Lliga
Catalana, però el darrer any
degut a la pandèmia, s’ha acaA nivell de competició, hi ha
una classiﬁcació funcional (que bat suspenent. Hi participen 6
realtitza un metge rehabilitador) parelles i es segueix un sistema
perquè no tots els jugadors de de lligueta, tots contra tots i
pàdel adaptat tenen la mateixa amb partit d’anada i tornada.
Tots els participants juguen
lesió i afectació. Aquesta classiﬁcació va d’1 a 4 punts. Entre al millor de tres sets, amb tiebreak en cada un d’ells.
la parella de jugadors no es
pot sumar més de 5 punts. La
puntuació serveix per equiparar També s’havia de disputar però
es va acabar suspenent, la
la competició, el jugador amb
puntuació 1 té més lesió o més Copa Catalunya, amb un quadre eliminatori directe, segons
afectació i segons va pujant
la classiﬁcació ﬁnal de la LLiga
2,3,4, té menys afectació.
Catalana de pàdel.
Per això un jugador amb una
puntuació de 4 no podrà jugar
Miquel Martí Jareño
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Havies jugat a pàdel abans de
l’accident?
Mai havia jugat a pàdel abans
de l’accident, sempre havia
jugat a futbol, anava a gimnàs
o feia running de tant en tant.
El pàdel en cadira de rodes
és un esport relativament
nou, quin futur li veus?
Va començar a practicar-se el
2009, hi havia un circuit que
organitzava l’Associación de
Pàdel en Silla. L’any 2016 el
pàdel en cadira de rodes es va
introduir a la FEDDF, arribant a
tenir fins a 15 proves de campionat sense comptar el Campionat de comunitats i Campionat
d’Espanya.
Aquest any (2020) de moment
només hi ha vuit proves per
culpa de la pandemia.
Li auguro un bon futur ja que
está creixent en comunitats
que no es practicava, això sí, li
cal un impuls en altres països
i tant de bo en poc temps es
pugui celebrar un europeu i
fins i tot introduir-lo en els Jocs
Paraolímpics.

P ÀDEL ADAP TAT

(...) faig una crida a qualsevol empresa, marca, organització que aposti pel pàdel en cadira de rodes (...)

onat, ja que només es classifiquen les millors vuit parelles
del rànquing, i per fer-ho, has
de disputar totes les proves del
circuit i puntuar-hi bé en cada
una d’elles elles.
Això implica un cost econòmic
molt elevat i que no tots els
jugadors poguem accedir a
disputar totes les proves. Així
que, des d’aquí faig una crida a
qualsevol empresa, marca, organització que aposti pel pàdel
en cadira de rodes.
Arribar a guanyar un Campionat d’Espanya és molt difícil,
ara mateix ho veig molt complicat, tot i que em veig capaç de
poder-ho fer en un futur.

Hi ha un bon nivell entre els
jugadors de Catalunya?
El nivell del pàdel adaptat a
Catalunya es troba una mica
estancat per la falta de competició. El positiu és que va creixent en número de practicants,
només cal veure l’increment de
federats, però encara hauríem

d’invertir més esforços per
acostar-lo i fer-lo arribar a més
persones.
Creus que tens possibilitats
de guanyar el campionat
d’Espanya?
Primer de tot el meu objectiu
seria classificar-me pel campi-

Quants dies entrenes a la
setmana, en què consisteix
l’entrenament?
Entreno 3 díes a la setmana
una hora i mitja, més la colaboracio de tots el dijous am Aspaymcatalunya on promovem
el SocialPadel al Club FesPadel
de Can Dragó y també jugo
partits amb amics o formats
americans.
Els entrenaments consisteixen
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en molta movilitat de la cadira
de rodes, la tecnificació dels
golpejos i un manteniment fisic
apart. També segueixo una dieta equilibrada.
El teu company d’equip és
sempre el mateix? Entreneu
sempre junts?
Desde fa un any el meu
company d’equip es l’ Isaac
Mateos Rodríguez un referent
del paraciclisme i de l’esport
en general. Abans sí que
entrenavem junts, però a causa
de la distancia, ara mateix no
podem, però el més important
es quan som a pista i ens complementem, tot és més fácil a
l’hora de jugar i competir.
Quins objectius/projectes esportius tens de cara al 2021?
Els meu objectiu de cara al
2021 es poder anar al maxim
de proves del circuit nacional,
competir al Campionat de
Catalunya i seguir millorant el
meu joc.
Tots aquests objectius no serien possibles sense les ajudes
dels meus patrocinadors, colaboradors i entrenadors. Sense
ells no podria fer res d’això i
aprofito per agraïr-los-ho.
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Com t’ha afectat i com t’afecta el confinament i la situació
de pandèmia?
La situació del confinament va
ser impactant al principi
ja que vam passar de tenir una
vida activa a parar de cop,
em va produir un petit estat
d’ansietat i malestar per la falta
d’activitat. Després t’acabes
acostumant canvies les rutines.
Fins i tot em van sorgir nous
projectes i nous reptes que,
quan es normalitzi la situació i
puguem tornar a la normalitat
els faré.

ALGUNS ASSOLIMENTS ESPORTIUS:
- Campió de Catalunya de pàdel adaptat.
(2016, 2017, 2018)
- Integrant de la Selecció Catalana de pàdel en cadira.
(2019)
- Primer jugador català de pàdel en cadira en disputar
un Campionat d’Espanya (Arganda del Rey 2019).

ARAESPORT N.18 37

salut/Ren di m e n t

DESMITIFICANT
L’ENTRENAMENT EN ALTITUD
Adrià Martí Peiró

D

urant els mesos d’hivern molts esportistes
aprofiten per descansar
dels seus entrenaments habituals per poder
realitzar alguna activitat a
la muntanya com l’esquí
de muntanya, l’esquí de
fons, les raquetes, etc. i així
poder aprofitar els beneficis
d’un possible efecte creuat
d’aquests esports i també
desconnectar de la seva activitat habitual. En aquestes
activitats sempre s’hi suma
l’efecte (o no) de l’altitud,
és a dir, un augment de la
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pressió baromètrica que
produeix una reducció de la
fracció inspirada d’oxigen,
un estrès anomenat hipòxia. Aquest estressor per
l’organisme ha estat utilitzat
durant anys per a la millora
del rendiment en esports
individuals. També hi ha un
calendari extens de carreres
durant l’estiu que es disputen en condicions d’hipòxia,
un factor més a tenir en
compte en l’entrenament.

complexitat dels estudis i
la variabilitat dels subjectes
els quals se’ls aplica aquest
entrenament en altitud.
En aquest article intentaré
explicar breument quin és
l’estat actual de la qüestió i
desmitificar algunes afirmacions encara existents.

Ara bé, l’estat de la ciència
encara és incert donada la

L’augment de la pressió
baromètrica en augmen-

L’entrenament en altitud
s’ha d’entendre com un
estressor individual, no un
estressor per se.

salut/Rendiment

Les condicions d’hipoxia
que es produeixen en el
cos seràn diferents a
cada persona

tar l’altitud, és per tothom
igual, sí. Però les condicions
d’hipòxia que es produeixen
en el cos seran diferents a
cada persona, depenent del
seu nivell d’entrenament,
nivell d’experiència en
l’exposició a altitud, hematologia, lloc de residència,
gènere, patologia pulmonar,
etc. Per posar un exemple,
córrer 30 minuts a 4’/km és
un estrès pel cos i ho és per
a tothom. Però si sortim a
córrer en grup, veurem que
els efectes que produirà
aquest entrenament a cada
individu seran diferents. Alguns no notaran cap efecte,
d’altres s’adaptaran bé i
l’endemà estaran recupe-

Entrenament en altitud.
Adaptació a la falta d’oxígen per a
millorar el rendiment esportiu

rats, altres s’adaptaran amb
el pas dels dies, mentre que
n’hi haurà que es lesionaran
i/o no acabaran l’entrenament. Amb l’altitud passa el
mateix.
Com puc saber si a l’altitud
en la qual estic té un efecte
sobre el meu cos?

L’exposició en unes condicions d’hipòxia produeix una
saturació d’oxigen en sang
menor. Això suposa un risc
per l’organisme i per tant,
aquest desencadena tot un
seguit de respostes fisiològiques per fer front a aquesta
amenaça pel cos. (Venegas,
2007). Això és pot analitzar

20% dte Subscriptors d’ARAESPORT amb el codi 20ARA
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amb un saturador d’oxigen.
Els valors normals en persones sanes es un valor d’entre
100-95%, considerant-se
una situació d’hipòxia en
un numero inferior a 90%.
També s’hauria d’observar
efectes com d’hiperventilació, l’augment de la
freqüència cardíaca relativa,
l’augment de la freqüència
cardíaca en repòs, fatiga,
irritabilitat,...(Wilmore et al.,
2009). L’adaptació a aquestes condicions serà el que
ens beneficiarà de l’entrenament en altitud.
Quin és l’objectiu de l’entrenament en altitud?
Millorar el rendiment en
condicions hipobàriques
(mal dit, a nivell de mar) o
per preparar una competició
en altitud, sent aquesta última potser la més concloent
per un principi d’especificitat. Si has de competir en
altitud, entrena en altitud.
(Millet et al. 2010). Aquesta
millora del rendiment es
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produeix principalment i
explicat de forma senzilla
per un augment de l’hemoglobina, les cèl·lules
encarregades del transport
de l’oxigen i dels nutrients
en sang. Altres adaptacions
cardio-pulmonars i moleculars també hi tenen un
paper important.

i buscant adaptacions en
temes de salut i recuperació
de malalties. El fet que hi
hagi esportistes que percebin sensacions diferents a
l’entrenar després d’un cap
de setmana a la muntanya
es pot atribuïr a un efecte
de sobre-compensació o a
un efecte “placebo”.

Em puc beneficiar d’un sol
entrenament en altitud?

Quina hauria de ser la durada habitual d’un entrenament en altitud?

Actualment no hi ha cap
estudi que justifiqui que hi
ha adaptacions amb una
sola exposició en altitud.
Els únics que hi ha s’han
fet en condicions artificials

La majoria d’autors coincideixen que la seva durada
òptima és entre 2 i 4 setmanes a una altitud d’entre
2.200 i 2.400m. Els seus

salut/Rendiment

amb entrenar o no en condicions d’hipòxia viure en
condicions o no d’hipòxia
utilitzar un mètode natural
o artificial i estar exposat de
forma activa o passiva. Per
no allargar-me molt en els
conceptes, vegem exemples
pràctics:

beneficis es veuran entre 2 i
4 dies després en un primer
efecte agut i entre 14 i 28
dies posteriors a la seva
finalització (Mujika et al.,
2019). Passat aquest període els nivells de secreció
d’EPO i els nivells d’hemoglobina retornen als habituals. Si parlem de volum

de les sessions, s’hauria de
progressar el volum estimat
de la prova a preparar en
les diferents exposicions.
Quines estratègies hi ha
d’entrenament en altitud?
Les estratègies que hi ha
actualment tenen a veure

• Per preparar curses per
etapes en altitud (p. ex
Everest Trail Race): viure i
entrenar en altitud durant
com a mínim 2 setmanes
seguides.
• Per preparar una cursa en
altitud (p. ex Buff Epic Trail,
Olla de Núria ): entrenar en
altitud i viure sense condicions d’hipòxia. L’hotel, en la
meva opinió, hauria d’estar
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localitzat sense condicions
d’hipòxia.
• Per esports d’esforços
intermitents com els esports
d’equip: viure en altitud i
entrenar sense condicions
d’hipòxia podent-se beneficiar de les possibles adaptacions fisiològiques que
comporta viure en altitud
però destacant que ni les
capacitats neuromusculars i
tècniques (Millet i Schmitt,
2011) ni els processos de
recuperació (Girard et al.
2020) es veuran afectats.
• Per preparar una prova
SENSE condicions d’hipòxia
viure i entrenar en altitud
en esportistes acostumats
i viure en altitud i entrenar
sense condicions d’hipòxia
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en esportistes no habituats, ambdós casos un mes
abans de la competició buscant els efectes més tardans
d’aquest entrenament.
• Preparació d’expedicions
d’alpinisme: mètodes artificials en càmeres hiperbàriques.
Què he de tenir en compte

si vull realitzar un període
d’entrenament en altitud?
La principal característica i
factor a tenir en compte a
l’hora de realitzar un entrenament en altitud és l’exposició a unes condicions desconegudes per l’organisme
estressants i que faran que
hi hagi una disminució de la
intensitat relativa de l’entre-

salut/Rendiment

• Realitzar una primera
setmana amb un treball
d’intensitat mitja-baixa per
millorar els processos d’aclimatació en el cas d’entrenar
i viure en altitud (Constantini
et al. 2017).

nament i unes afectacions
a l’organisme importants.
Per tant, necessitem una
progressió i un control de
l’estat de salut. També, i no
menys important, fer-se un
control dels nivells de ferro
prèviament.
Finalment, s’haurà de tenir
en compte també: pèrdua
de la gana i pitjor qualitat

del son, alentiment dels
processos de recuperació,
disminució de la intensitat
relativa, canvis en la composició corporal, major
deshidratació, i una inversió
econòmica important.
És per això, que hem de ser
molt prudents i realitzar una
programació prèvia, tenint
en compte les següents
recomanacions:

• Augmentar els processos
de control de la càrrega per
evitar sobre-entrenament i
poder identificar no-responedors, és a dir, atletes que
el seu cos no reacciona a
aquest estrès per l’organisme i poden tenir problemes
de salut si no retornen a la
seva altitud habitual.
• Importància de la hidratació i de l’augment del consum dels hidrats de carboni
(Anu E Koivisto-Mørk et al.
2020), per donar resposta
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a la major despesa energètica i a una millor protecció
immunològica.
• Donar suplementació
proteica de ferro i d’antioxidants per fer front a la pèrdua de massa muscular i la
major producció de radicals
lliures (Stellingwerf et al. ‘19;
Guézennec i Durand, ‘12).
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Com a conclusió, podem dir
que l’entrenament en altitud té uns efectes fisiològics
potencialment beneficiosos
sobretot en la preparació
de proves en altitud i en
esports individuals però que
requereix d’una preparació
prèvia, una progressió i un
control de l’estat de salut
i del rendiment constant.

També d’una inversió econòmica i logística costosa
molt notòria. De nou, futurs
estudis són necessaris per
poder entendre millor l’entrenament en altitud i quins
efectes té sobre l’organisme.
Adrià Martí Peiró

Entrenador i preparador físic.
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DORMINT SOBRE RODES



      

TRESORS DEL BAGES
Text ii Fotografia:
Fotografia: Roser
Roser Oliveras
Oliveras
Text

Tens ganes de viatjar i descobrir indrets de Catalunya amb
autocaravana, càmper, furgoneta
o qualsevol altre vehicle adaptat
per a dormir-hi? aquesta és la teva
secció!
Tant si vas sol com si vas en família,
amb amics o parella, si t’agrada
voltar i conèixer racons del nostre
territori, et proposarem excursions, activitats esportives o visites
turístiques per a tots els gustos.
També et suggerirem llocs on només es pot dormir “sobre rodes”.
En aquesta tercera edició ENS QUEDEM
A LA NOSTRA COMARCA, EL BAGES!

Aquesta edició de “Dormint sobre rodes” ens situem
al cor de Catalunya, concretament a la comarca del
Bages.
Les recomanacions i experiències que viurem aquesta
vegada són més aviat d’interès cultural, gastronòmic i
paisatgístic. També proposem algunes excursions fàcils i visites turístiques. Podem agafar el nostre vehicle,
recórrer les carreteres de la comarca i gaudir de tot
allò que ens ofereix el territori.
Com ja sabeu, el més important és gaudir del viatge i
de tot allò que anem aprenent durant el camí!
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omencem parlant de la
muntanya més emblemàtica: Montserrat, que
queda repartida entre
les comarques del Bages,
l’Anoia i el Baix Llobregat.
Hi ha habilitades moltes
places d’aparcament, la
gran majoria de pagament.
Des d’aquí surten nombroses excursions, algunes les
podem fer amb bicicleta de
muntanya i d’altres a peu
o escalant. Un dels llocs
més coneguts és el cim de
Sant Jeroni, situat a 1.236m
d’altitud. Aquest punt és a
la conﬂuència dels límits
dels termes municipals del
Bruc a l’Anoia i de Marganell al Bages. Podem visitar
també el conjunt d’ediﬁcis
del monestir de Montserrat,
protegits com a bé cultural
d’interès local. Per una banda hi ha la basílica amb les
dependències monarcals i
per l’altra, els ediﬁcis destinats a atendre els pelegrins
i visitants.
Si ens agrada escalar,
sobretot fer via llarga, la
muntanya de Montserrat
ens ofereixen moltes possibilitats i vies de tots els

C
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Montserrat

Cim del Collbaix

nivells. Podrem fer cims on
només s’hi pot accedir amb
corda!
Un altre cim molt popular
a nivell més local és el del
Collbaix. Està situat a una

alçada de 543m, al municipi
de Sant Joan de Vilatorrada, on hi podem aparcar el
nostre vehicle i començar
l’ascensió, curta però amb
un cert desnivell. Quan
arribem a dalt, gaudirem
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i de bon caminar, tot i que
podem allargar l’excursió
si ens coneixem la zona
i agafem alguns corriols.
L’únic punt amb una certa
diﬁcultat és just per accedir
a la torre, on haurem de fer
una petita grimpada, però
l’esforç quedarà recompensat amb les magníﬁques
vistes. Tindrem sort si agafem un dia clar, des d’aquí
podem veure si ha nevat a
les muntanyes del Cadí i el
Port del Compte.

Parc de l’Agulla

El parc més gran de la
comarca del Bages és el
Parc de l’Agulla. Disposa
d’un bon pàrquing, un
restaurant, té un gran llac,
una àmplia zona de gespa i
espais per al joc infantil. És
un bon lloc per relaxar-se i
per fer una passejada. Des
d’aquí també hi passa la Séquia, un canal de regadiu
amb un recorregut total de
26,7km i un desnivell de
10m, que podem fer a peu
o amb bicicleta.

La Sèquia

d’unes excel·lents vistes de
tot el pla de Bages i tindrem una bona perspectiva
de la muntanya de Montserrat.
Una altra proposta és anar

al Turó de la torre de Castellnou, a 624m d’altitud.
Podem deixar el nostre vehicle a Castellnou de Bages
i des d’allà començarem
l’excursió. No té gairebé
desnivell i el camí és ample

El Bages es caracteritza
també per ser una zona
amb moltes vinyes i per
tenir bons cellers. És molt
recomanable viure una experiència enoturística o gastronòmica, visitar els cellers
de la zona i gaudir d’una
bona copa de vi acompaARAESPORT N.15 49
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nyada dels millors productes
locals. La comarca disposa
d’una bona gastronomia,
restaurants amb productes
de proximitat i de cuina
casolana. Hi ha la possibilitat
de fer packs enoturístics,
que combinen experiències a peu, bicicleta, cavall
o globus aerostàtic amb la
gastronomia local. Ideal per
conèixer el territori!

Àrea d’Avinyó

En aquest article, us proposo tres àrees on passar
la nit amb el vostre vehicle
camperitzat, o simplement
per fer-hi una parada i descansar, depenent de la ruta
que escolliu i dels llocs que
vulgueu visitar. Val la pena
saber que el Bages disposa
d’aquests llocs adaptats.
Àrea d’Avinyó
Avinyó és un poble situat a
353m d’altura amb una població d’uns 2.250 habitants
aproximadament.
Aquesta és una àrea adaptada per autocaravanes que
disposa d’alguns serveis. Hi
ha una zona adaptada per
buidar les aigües grises, una

Secció
PATROCINADA

Àrea d’Avinyó

aixeta amb aigua potable
(de pagament) que pots fer
servir per omplir el dipòsit
si tens manguera i un wc
químic. En aquest cas, no hi
ha lavabos. L’àrea és plana,
no està esfaltada i disposa
de taules de pícnic. És de
molt fàcil accés, està situada
a la zona esportiva i queda

a tocar del centre del poble
on hi ha els comerços. Per
tant, si ens falta alguna cosa
podem deixar el nostre
vehicle aparcat i moure’ns
a peu.
Un altre element a favor és
l’entorn, des d’aquí tenim
vistes al camp amb les muntanyes boscoses darrere.
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És una àrea petita que
disposa de zona de buidat
d’aigües i dues aixetes d’aigua. Una mica més amunt
de la zona d’aparcament,
hi ha una zona lúdica per al
joc infantil i unes taules de
pícnic.
El poble està a tocar.
Àrea de Navarcles

Àrea de Cardona

Àrea de Cardona

Àrea de Navarcles
Just al costat de l’àrea hi ha
un llac, on a part de passejar
també s’hi poden realitzar
algunes activitats esportives
i lúdiques. Des d’aquí surten
algunes excursions senyalit-

zades amb un cartell verd,
on podrem agafar el camí
de Sant Jaume o el de les
rutes de les Cingleres i de
les Fonts.
A prop d’aquesta àrea tenim
el Monestir de Sant Benet
de Bages, punt d’interès
turístic de la zona i si tenim
temps, val la pena visitar.

Aquesta àrea està situada
al costat del camp de futbol
de Cardona i té bones vistes
al castell. Ofereix servei
de buidat d’aigües grises
i també aixetes per omplir
aigua. No disposa de wc. És
un descampat de terra, hi
ha una àmplia zona d’aparcament i per tant, també hi
aparquen cotxes, sobretot
als caps de setmana quan hi
ha partit de futbol. Aquest
punt ens pot servir per
fer una parada, aparcar el
vehicle i visitar el poble i
el castell de Cardona, punt
d’interès turístic i cultural
de la zona. Al oferir servei
d’aigües, també ens pot
anar bé.
Roser Oliveras
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