


Vins ecològics

Celler el Molí
Camí de Rajadell, Km 3

08241 Manresa
collbaix@cellerelmoli.com

T. 93 102 19 65

ANYADA
2016

VARIETAT
100% Macabeu

CRIANÇA
En ampolla 12 mesos abans de sortir al 
mercat.

NOTES DE TAST
Vi de color groc amb reflexes daurats. 
Llàgrima marcada.

Aroma intens de fruita madura i seca 
(albercoc, préssec de vinya i orellanes) i 
amb notes de fruita tropical en almívar 
(pinya). Tocs balsàmic, fruits secs, 
vainilla i rebosteria.

Vi amb bona entrada i amplitud, 
voluminós, llarg i persistent. Fresc, amb 
bona acidesa. Post-gust amb records de 
fruita i fruits secs.
Evolucionarà bé els propers 2-3 anys.

botiga on line  www.cellerelmoli.com

SINGULAR
BLANC
SINGULAR
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L’ A L I M E N T A C I Ó
EN CURSES DE LLARGA 

DISTÀNCIA
Ariadna Hernandez
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G E G A N T S
Lynn Hill

ESCALANT LLIURE
Jordi Camprubí
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VIA VERDA. 
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ROSAL A PEDRET
Neus Parcerisas
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LA REVISTA

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

D I F U S I Ó

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

C O N T I N G U T

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

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

p. 14

p. 24

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

NOVA
SECCIÓ
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E D I T O R I A L

La tardor és una època idònia per als 
esports a l’aire lliure, fer excursions i 
sortides en BTT. Ni molt fred ni mol-
ta calor. És el clima més agradable 
de l’any, gaudeix-lo! 
Encara no hi ha neu, cert. Però aviat 
arribarà.

Estem molt contents d’haver comp-
tat, per aquest número, amb el 
campió del món d’ultratrails, el Pau 
Capell, a qui vam entrevistar just 
després de fer història guanyant la 
mítica Ultratrail del Mont Blanc.
I ja que parlem amb un amant de 
les curses de llarga distància, la 
nostra experta en nutrició esportiva, 
l’Ariadna Hernandez, ens parla de 
com hauria de ser l’alimentació du-
rant aquest tipus de curses, explica 
com reacciona el cos i en concret 
el nostre sistema digestiu i com ho 
podem fer per cuidar-lo.
A la secció Caminant entre Gegants, 
el Jordi Camprubí relata la proesa de 
Lyn Hill a The Nose, que la va portar 
a convertir-se una de les millors es-
caladores de tots els temps.
I si tens canalla petita, a les últimes 
pàgines hi trobaràs la proposta de 
la Neus Parcerisas, que en aquest 
número ens anima a agafar la BTT.
També destaquem les 3 curses del 
Campionat Maqui, trobaràs tot el 
que necessites saber del seu recorre-
gut i organització.  

Gràcies a tots els que feu possi-
ble aquesta revista amb la vostra 
col·laboració, gràcies als qui hi 
aposteu com a mitjà per donar-vos a  
conèixer i gràcies a tu per llegir-nos.

Berta Giralt

O C T U B R E  2 0 1 9
C A R A C T E R Í S T I Q U E S 
T È C N I Q U E S  D E  L’ E D I C I Ó 
I M P R E S A

Format: 16,5 x 23,5 cm
Impressió: Tot color en paper 
estucat brillant de 115g.
Periodicitat: Mensual (no es 
publica a l’agost)
Tancament edició: Límit per 
entregar continguts, el 25.
Repartiment: Durant la primera 
setmana de cada mes.

P U B L I C I T A T

Per publicar un anunci contacta 
al telèfon 662 07 94 00 o bé 
envia un missatge a: 
hola@araesport.cat. 
Tancament de la publicitat, el 
dia 25 de cada mes.  

A G E N D A

La inclusió a l’agenda és gra-
tuïta, excepte si es publiquen 
imatges. Si organitzes algún 
esdeveniment esportiu i vols 
donar-lo a conèixer, envia’ns la 
informació a agenda@araes-
port.cat 
ARAESPORT no es fa responsa-
ble dels canvis de programació 
que es puguin produir.

ARAESPORT tampoc es fa 
responsable ni comparteix 
necessàriament les opinions dels 
seus col·laboradors ni dels seus 
anunciants.



5ARAESPORT N.7

sorteig
SORTEGEM 
Una bossa impermeable VERTIGO DUFFLE 45 

Entra a l’Instagram d’ARAESPORT, 
busca la publicació amb 
aquesta imatge i PARTICIPA!

Participes? 

El sorteig serà el 30 d’octubre i publicarem el nom del guanyador a Instagram.

c/Carrasco i Formiguera, 33
08242 Manresa
T. 938 77 40 42

Sorteig per gentilesa de:

Característiques:
VERTIGO DUFFLE 45 
De 45L és ideal per organitzar 
l’equipatge de viatges de 2 a 7 dies. 
Fabricat amb materials robustos i amb 
un fons reforçat, és molt resistent a 
l’aigua i al desgast, alhora que és molt 
lleugera. Tant fàcil d’omplir com de 
portar, amb fàcil accés als continguts 
per una àmplia obertura en forma d’U. 
Múltiples butxaques. Molt funcional, té 
2 maneres de portar-la, com a bossa de 
viatge o motxilla, per quan es necessiten 
les mans lliures. És fàcil unir-hi equips 
addicionals, ja que hi ha 4 bucles incor-
porats i diversos porta-mosquetons.
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El passat 31 d’agost  Pau Capell 
va revalidar el títol de Campió del 
Món de l’Ultratrail World Tour i 
va fer història guanyant la Ultra 
Trail del Mont Blanc (UTMB) 
com mai ningú ho havia fet abans, 
dominant la cursa des de l’inici 
fins a la línia de meta a Chamo-
nix, amb un temps de 20h 19’, 
després de recórrer 171 km amb 
10.000 metres de desnivell posi-
tiu, pels Alps, passant per França, 
Itàlia i Suïssa. Sempre per davant 
del favorit de la cursa i guanya-
dor d’altres edicions, com la del 
2018, el francès Xavier Thévenard. 
L’atleta de Sant Boi de Llobregat, 
entrenat per la santvicentina amb 
residència a Castellnou de Bages i 
també corredora de curses de llar-
ga distància Laia Díez, va trencar 
la ratxa de 6 victòries consecu-
tives franceses. La cursa l’havia 
planificat amb tot detall amb la 
seva entrenadora... 

Ara Esport A.E 
Pau Capell P.C 

A.E.- Com vau planificar la 
Ultratrail del Mont Blanc?

P.C.- Sempre fem una planificació 
prèvia a cursa, a nivell nutricional, 
d’entrenaments i analitzem una 
mica com podem córrer la cursa. 
Vaig anar un mes abans a Chamo-
nix a fer la volta sencera amb els 
temps que havíem planificat i vam 
veure que es podien complir i lla-
vors, amb la Laia vam decidir fer 
un timing molt específic de quin 
temps trigaria d’anar de cada 
punt a cada punt d’avituallament 
i el vam anar complint durant tota 
la cursa. 

A.E.- La Laia Díez t’ha entre-
nat des del principi, com t’ha 
influenciat en la teva carrera 
esportiva? 

P.C.- Si, vaig agafar-la com a 
entrenadora quan vaig veure-la a 
Prades, en la primera cursa que 
vaig fer d’ultratrail, ella també 
corria. Vam coincidir en un restau-
rant, estàvem a taules de costat 
i vaig sentir com comentava la 
cursa que faríem l’endemà amb 
la seva parella. Ho portava tot es-
tudiat. No vaig veure només una 

corredora... Quan t’entrena algú, 
el més important és que tinguis 
confiança en aquella persona i la 
Laia em va transmetre moltes co-
ses de com és ella, sincera, molt 
oberta, simpàtica amb la gent i 
vaig pensar, ostres si algun dia 
arribo a ser algú en aquest món, 
d’això ja fa 6 anys, m’agradaria 
ser el més semblant possible a 
la Laia. El seu caràcter i la seva 
personalitat van ser determinants 
perquè fos la meva entrenadora. 

E N T R E V I S T A

PAU 
CAPELL
GIL
(Sant Boi de Llobregat, 
10 de setembre 1991)
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El que passa és que avui en dia 
s’ha convertit amb una de les 
meves millors amigues, per tant, 
parlar d’entrenadora, ho veig una 
mica diferent ara. 

A.E.- L’alimentació durant la cur-
sa és clau, ens podries explicar 
com t’alimentes abans, durant i 
després d’una cursa d’aquestes 
característiques? 

P.C.- Sempre dic que quan algú 
coneix sobre un tema més que tu, 

el millor és demanar-li ajuda. En 
aquest sentit a mi em porta una 
nutricionista, igual que tinc un 
metge, que tinc una entrenadora, 
un podòleg... La nutricionista em 
marca una mica, però jo tam-
bé sé el que he de fer. Els dies 
abans menjo totalment normal, 
intento no menjar gaire fibra per 
no haver d’anar al bany, menjo 
menys amanides, més hidrats 
de carboni, arròs, pasta blanca 
amb una mica de proteïna, tot a 

la planxa. Durant la cursa menjar 
molt fàcil de digerir, tipus codony, 
melmelada, entrepà petit de for-
matge... i quan veiem que la cosa 
es comença a complicar, passem 
als gels i aliments més difícils de 
digerir, perquè aquests poden 
canviar una mica el funcionament 
normal de l’estómac, però els ne-
cessitem per superar els moments 
difícils de la cursa. I postcursa, 
hidratar-se molt bé, prendre algun 
recuperador i sobretot, deixar 

Fotografia: Marta Bacardit
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descansar el cos, que després de 
moltes hores amb una activitat 
important a nivell digestiu, ho 
necessita. L’endemà ja menjo 
normal i però evito menjar amb 
salses perquè no em repeteixin 
després de l’esforç. Intento cuidar 
l’estómac els tres dies posteriors 
a la cursa i després amb total 
normalitat. 

A.E.- En curses de llarga dis-
tància, competeixes més aviat 
contra tu mateix que contra els 
altres participants, és cert? 

P.C.- En una ultratrail la base és 
competir per tu mateix, amb els 
teus temps i crec que això fa que 
puguis arribar a meta amb els 
objectius que tu tens plantejats, 
l’error més habitual i jo l’he comès 
moltes vegades, és intentar 
competir amb els demès i intentar 
anar al ritme de l’altra gent, però 
al final això el que fa és que tu 
corris a uns ritmes que no són 
teus i que et posis nerviós perquè 
no saps si has d’apretar o no. Per 
tant, la millor estratègia és conèi-
xer bé el recorregut, saber on vols 
apretar i on no i, a partir d’aquí, 
fer uns temps que tu creus que 
pots complir. Si els altres van més 
ràpid, se’ls aplaudeix, i si van més 
lents, doncs tu tens la victòria. 

A.E.-A nivell anímic/mental, com 
passes les hores? La nit és la 
part més complicada? Tens al-
gun “mantra”, alguna cosa que 
et diguis a tu mateix que t’ajudi 
a seguir? 

P.C.- A l’ultratrail del Mont Blanc 
vaig fer una estratègia que no 
havia fet mai, va ser dividir la 
cursa en quatre parts. Són 170 Km 
amb 10.000 positius i em vaig dir 
mira, en lloc de fer 170 km, vaig 
a fer 4 maratons i una trucada en 
finalitzar-les. La primera marató 
quan la vaig completar, vaig trucar 

als meus pares i aquella trucada 
em servia per dir-los que els 
estimava molt, que gràcies per 
tot el suport que fins ara m’han 
donat, jo vaig estudiar enginyeria, 
i no ha de ser fàcil per a uns pares 
que t’ho han donat tot perquè 
facis una carrera, que el seu fill 
decideixi acabar-la però obrir-se 
camí en l’esport. I suposo que 
en això sóc afortunat perquè els 
meus pares sempre m’han recol-
zat. Quan vaig acabar la segona 

marató, al km 80 vaig trucar a la 
meva parella per dir-li que me 
l’estimo molt i gràcies per tota 
l’ajuda que em dóna sempre a 
les curses. I llavors em quedaven 
dues trucades, em quedava mitja 
cursa. La tercera va ser per la 
Laia, per donar-li les gràcies al Km 
120. I ja només em quedava fer 
una trucada, no quilòmetres sinó 
una trucada i aquella era l’última 
marató. Vaig trucar a un amic 
a 15 km de la meta i va ser per 

Fotografia: Arxiu personal Laia Díez
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dir-li gràcies per la seva amistat i 
ajudar-me sempre, per enviar-me 
missatges d’ànims i motivació per 
superar les curses. Així que va ser 
una cursa de 170 km dividida en 
quatre trucades i crec que això 
em va ajudar molt, és una estratè-
gia mental que vaig fer servir. 

A.E.- Quin és el teu entrena-
ment habitual? Previ a una 
cursa.../Recuperació posterior? 
Importància del descans? 

P.C.- El meu entrenament sempre 
el fa la Laia, normalment la 
setmana de la cursa és important 
descansar, fem entrenaments de 
només una hora i intento arribar 
el més fresc possible a la prova. 
La setmana prèvia a la cursa és 
cert que fem l’última setmana de 
volum, seguim entrenant normal, 
perquè jo sóc de l’opinió que 
el cos està acostumat a unes 
coses i quan les modifiquem en 
alguna cosa sempre ens reaccio-
na diferent i per tant, intentem 
no canviar gaires coses. Però sí 
que és important arribar amb 5 
dies bons de descans, entrenant 
només una horeta cada dia. Però 
bé, normalment cada dia entreno 
unes 5 hores, depèn del volum 6 
hores, en dues sessions, matins i 
tardes i així aconseguim acumu-
lar volum i cansament, que és el 
que després en curses de llarga 
distància, necessito. I el descans... 
la Laia també me’l marca però jo 
sóc un cul inquiet, em costa molt 
descansar, a vegades el descans 
es converteix a fer bicicleta o 
coses més suaus sense impacte.

A.E.- Ets molt jove per dominar 
tan bé aquest tipus de cursa, a 
nivell físic però també mental. 
No se’t veu patir... El dolor és 
psicològic? 

P.C.- Pateixo, pateixo! Moltes ve-
gades has d’intentar simular coses 
que no són, si t’intentes con-
vèncer a tu mateix que no estàs 
patint segurament patiràs menys. 
És un joc mental, has de pensar 
que tothom es cansa, des del pri-
mer a l’últim. Hem de buscar això, 
enganyar-nos a nosaltres mateixos 
i pensar que el cansament passarà 

i que seguirem corrent fins a la 
meta. És el truc. 

A.E.- La teva formació com a 
enginyer, creus que condiciona 
la preparació de les curses? 

P.C.- Sí, sóc molt quadriculat. 
Amb idees bastant clares. Sóc 
molt tossut i quan se’m posa 
alguna cosa entre seia i seia, no 
paro fins aconseguir-ho. 

A.E.- Objectius per al 2020? 
Quantes i quines curses 
t’agradaria córrer i per què?

 P.C.- El calendari encara no el te-
nim tancat... Però per l’any vinent 
ens basarem en objectius impor-
tants: Gran Canària, Mont Blanc,.. 
Curses que ja he fet però que són 
curses internacionals importants i 
després, altres curses més petites 
per entrenar, però intentarem 
focalitzar-nos en objectius molt 
importants. 

A.E.- Quins són els teus punts 
forts? En quins aspectes creus 
que podries millorar? 

P.C.- Puc millorar en tot, en les 
pujades, en les baixades, puc 
ser més ràpid, perquè no sóc el 
millor en res. Però sí que, al ser 
tan tossut potser fa que lluiti més 
que d’altra gent i amb la Laia 

sempre ho hem dit, jo físicament 
no sóc un portento però sí que 
tinc molt d’esforç al darrere i molt 
d’entrenament. A la Laia sempre 
li dic, Laia posa’m sèries, posa’m 
baixades tècniques perquè ho he 
de millorar tot. 

A.E.- Creus que s’ha arribat al 
“límit”(quant a distància, tècni-
ca, duresa, etc..) de les ultres o 
encara aniran a més? 

P.C.- Potser cada vegada la gent 
és més conscient del que com-
porta pel cos fer moltes curses de 
llarga distància i intenten fer-ne 
menys. Potser no en fa tantes com 
abans, sinó un parell a l’any. Però 
bé, jo crec que la ultra distàn-
cia t’agrada o no, i si t’agrada, 
t’enganxa i després ja no ho pots 
deixar. 

A.E.- Quin altre esport t’agrada 
practicar? 

P.C.- Sóc molt de futbol jo, però 
ja no hi jugo. Practico el tennis i 
el pàdel. 

A.E.- Quin consell donaries al 
lector d’Araesport que vulgui 
fer la seva primera ultra? 

P.C.- Li recomanaria que abans 
hagi fet 20, 40 i 60Km i que vagi 
amb moltes ganes i molt de cap. 

Fotografia: José Miguel Muñoz
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Jo recomano a tothom que provi 
tot allò que vulgui i que quan ho 
faci, sigui amb les millors condi-
cions possible. 

A.E.- Què en penses de les 
escoles de trail, com la de la 
Laia, on des de ben petita la 
canalla comença a córrer per la 
muntanya? 

P.C.- A mi, des de que va co-
mençar amb l’escola realment em 
va enamorar el projecte. Que els 
petits creixin amb els valors que 
dóna la muntanya crec que és 
molt positiu i és un esport molt 
maco pels nens perquè estan 
a la natura, veuen coses noves, 
trepitgen terra, veuen animals... 
És com creixíem fa molts anys, en 
contacte amb la natura, que ara 
s’ha perdut. 

A.E.- També ets entrenador i 
tens una empresa... Com trobes 
temps per tot? 

P.C.- M’agrada molt fer coses, 
no em puc estar quiet, descanso 
8 hores però la resta del dia no 

paro. Metre pugui anar-m’ho 
combinant, seguiré. 

A.E.- I per acabar, una 
pel·lícula? 

P.C.- Brave Heart 

A.E.- Un llibre? 

P.C.-“Viatge al país dels blancs”, 
de Ousman Umar. Va d’un noi de 
l’Africa que ve a Barcelona i expli-
ca tota la història i els problemes 
que passa per arribar fins aquí. 

A.E.- Un grup de música o 
cançó? 

P.C.- Vangelis, la cançó “Love 
Theme” 

A.E.- Un costum/mania/rutina? 

P.C.- Sempre faig uns salts a la 
sortida de les curses. Els tres mi-
nuts abans faig 10 salts i en l’últim 
minut en faig tres, simplement 
per motivar-me i dir-me va ara ja 
toca córrer, espavila. 

Gràcies Pau!, que segueixis gau-
dint de la teva passió per molts 
anys! 

Castellnou de Bages, 5 de setem-
bre de 2019.

2014
 
Campió Copa Catalana Ultraresistència
-1er Cursa Cinc Cims
-1er Trail Castellbisbal
- Mitja de Granollers (1:14)
-3er Trail Des Fars Menorca
-4rt Ascens a Sant Sadurni
-3er U.T. Costa Daurada. 90Km.
-Cursa Bombers 10k (34:45)
-3er UTBCN. Marathon Barcelona
-2º U.T. Menorca Camí de Cavalls. 186 Km
-1º Núria-Queralt. 92 Km
-1º U.T. Cadí. 90 Km 
-1º U.T. Comtes d’Erill. 82Km
-1º U.T. Trepitja Garrotxa. 65Km

2015 

Campió Spain Ultra Cup
-1er Trail de Castellbisbal
-1er Trail Des Fars Menorca

-1er Transgrancanaria Advanced. 82Km. 
(Spain Ultra Cup) 
-1er U.T. Mallorca Serra de Tramuntana. 
112km (SUC)
-20è Transvulcània. 73Km 
-1er Volta a la Cerdanya. 130 Km. (SUC)
-1er U.T. Sierra Nevada. 102Km (SUC)
-6è CCC. Courmayeur-Champex-Chamonix. 
101 Km
-Oxfam 4º TrailWalker Hong Kong. 100Km 
(per equips)

2016 

3er Ultra Trail World Cup
-4rt Vibram Hong-Kong. 100Km (UTWT)
-3er Transgrancanaria. 125Km (UTWT)
-1er U.T. Australia. 100Km (UTWT)
-6è Lavaredo Ultra Trail. Itàlia. 120Km 
(UTWT)
-1er TDS. Sur les Traces des Ducs de Savoie. 
120Km

ALGUNES 
DADES..

2013 

CampióTriatló Extrem Man Salou 
-1er Aurun Night Trail
-4rt Vallibierna Skyrace. 21km 
-3er U.T. Collserola. 74Km
-1er Filirun El Vendrell
-1er Trail Olesa de Bonesvalls
-1er Where Is The Limit Trail
-Cursa 10km Sant Boi de Llobregat (llebre)
-Mitja del Prat de Llobregat (1:23:47)
-Marató de Barcelona (2:58:57)
-Cursa dels Bombers (37’)
-XV Triatló de Manresa (Sprint)
-Triatló de la Vila (Sprint)
-Triatló Olímpic Andorra (duatló)
-Triatló Olímpic Tarragona
-Triatló Olímpic Tossa de mar
-Triatló Calafell (Sprint)
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-1er Mitja del Papiol 
-11è Trail Peneda do Gêres. Portugal 
(Campionat del Món IAAF)
-5è Cursa de la Ratafía
-1er Burriac Xtrem 
-1er Marathon Falco Trail. 
-3er Ultra Trail World Tour

2017 

1er Transgrancanària, 125 km (rècord 
cursa amb 13.21.03)
-1er Pota Roja Cervelló 
-3er Marathon  Ibiza
-1er Trepitja Garrotxa 
(Campionat de Catalunya ) 
-10è Ultra Pirineu 
-6è Ultra Trail del Montblanc (UTMB)
- 1er Cursa Eranprunyà
-1er Trail do Portomoniz. Trail Longo. 
Madeira.
- 1er Cursa Muntanya Castellbisbal

-1er Trencacims 
-2n Madeira Island Ultra Trail 
115km. UTWT 
-12è Ultramarató Transvulcània (UTWT)
-1er Trail Menorca. Camí de Cavalls. 37Km
-2n Marató Ultra Cerdanya
-1er Uludag Ultra. %0 Km . Turquia
-1er Glossglockner Ultratrail. 110km 
(equip) 

2018 

Campió del Món d’Ultra Trails
-1er Transgrancanària. 125km.
 (record) UTWT 
-18º Zurich Marató Barcelona. 42km 
2:29:58h (MMP)
-1er Ultra Montseny. 35km 
-2n Ultra Trail Mount Fuji. 170km. (UTWT) 
-4rt Copa del món Andorra Sky 
-4rt SkyMarathon Madeira. 55km. 
Skyrunning 

-1er Tenerife Bluetrail 
-29è Livigno SkyMarathon. Skyrunning 
-2n Lavaredo Ultratrail. (UTWT) 
-2n KV Turkey + 2º 25km Turkey 
-1er Eiger Ultratrail. (UTWT) 
-1er Grossglockner UltraTrail 
-3er Ultra Trail du Montblanc (CCC) 
-1er Ultra Trail World Tour

2019
 
Campió del Món d’Ultra Trails
-1er Transgrancanària. 125 Km
-1er Patagonia Run. 160 Km
-1er Cerro Rojo. Mèxic. 87 Km 
-1er Blue trail. Tenerife. 42 Km
-1er Cami de Cavalls . Menorca 45Km
-1er Mozart 100 Salzburg. 110Km
-1er Ultratrail Mont Blanc. 171 Km
-1er Ultra Trail World Tour

Fotografia: José Miguel Muñoz
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Massa sovint sentim que es pro-
dueixen casos d’assetjament 
escolar i algunes vegades tenen 
conseqüències greus. Una bona 
manera de plantar-hi cara és a 
través de l’esport, ja que amb la 
seva pràctica es reforcen valors 
com el respecte, la coordinació 
o el treball en equip. 

Les arts marcials beneficien 
a nivell de desenvolupament 
emocional: confiança en un ma-
teix i control de les emocions. 
Un nivell d’autoestima elevat 
proporciona la seguretat que 
cal per afrontar i gestionar una 
situació d’assetjament esco-
lar o superar els traumes que 
genera. 

En aquest sentit, els Tallers 
“anti bulliyng” de Mugen-
do, que es realitzen amb la 
col·laboració de psicòlegs i 
pedagogs, doten als més petits 
d’habilitats per a resoldre con-
flictes i afrontar situacions ne-

gatives i estressants a l’escola. 
L’objectiu no és aprendre a ata-
car a un possible agressor, sinó 
que els nens guanyin confiança 
i seguretat en ells mateixos. 

Es treballa amb una agenda 
d’ús diari que serveix perquè 
els pares i el centre estiguin 
contínuament informats de 
l’evolució del nen i el grau de 
compliment de les tasques, 
deures, normes, etc. 
Hi ha una sèrie de premis que 
s’obtenen setmanalment però 
que només arriben a l’infant 
quan aquest ha interioritzat 
el valor i la recompensa que 
li atorga l’esforç continuat i 
l’entrenament a llarg termini. 

D’aquesta manera els nens 
aprenen que per aconseguir un 
objectiu abans s’han d’esforçar 
i sacrificar, fent-se seva la idea 
que no tot és immediat i fàcil 
d’aconseguir. 
Amb aquest esport a més, arri-

ben a entendre que a vegades 
es guanya i d’altres es perd. 
D’aquesta manera s’ajuda a 
l’infant a tolerar la frustració, un 
aprenentatge molt important 
per poder gestionar en el futur 
les situacions desfavorables de 
manera positiva. 

A partir d’aquests tallers els 
infants comptaran amb eines 
per protegir-se i posar barreres 
tant físiques com emocionals a 
les situacions d’assetjament. 

En els tallers treballem 
aspectes com:

- La Intel·ligència emocional i 
l’autoestima. 
- El Llenguatge corporal.
- L’Autocontrol i la prevenció.

Víctor Font
Director Tècnic Mugendo Manresa

TALLERS “ANTI BULLIYNG”
MUGENDO

Víctor Font
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De fa uns anys cap aquí, les 
curses de trail (fins a 42 km) i 
d’ultratrail (a partir de 42 km) 
s’han posat molt de moda o, 
més ben dit, és l’esport de 
l’actualitat. No sé si ha crescut 
per l’efecte Kílian o per un efec-
te d’onada (una persona anima 
a l’altra a participar-hi), però 
actualment es veuen molts corre-
dors i corredores amb el mínim 
material possible fent llargues 
distàncies corrent i/o caminant, 
assolint fites per ser finishers o, 
simplement, per fer esport i per-
què ho gaudeixen de debò. 

Així i tot, a nivell fisiològic, les 
curses de llarga distància no són 
saludables. I menys, quan se’n 
fan moltes en un any. L’espècie 
humana està preparada per 
“fugir del perill” durant un de-
terminat temps i després tornar 
a la tranquil·litat durant un llarg 
temps, en el qual es recupera i 
torna a funcionar adequadament. 
En el moment de la “fugida del 
perill” (equivaldria a quan estem 
fent la cursa), s’activa una part 
del sistema nerviós autònom que 

és inconscient anomenat Siste-
ma Nerviós Simpàtic (SNS), en 
el qual es posa en marxa una 
sèrie de mecanismes: augmenta 
l’adrenalina i la noradrenalina, 
s’allibera glucosa a la sang, hi ha 
una redistribució de la irrigació 
dels òrgans que predomina al 
cervell, als músculs i al cor per 
poder pensar on amagar-se del 
perill i córrer. La resta d’òrgans 
queden en standby i no poden 
treballar adequadament, un 
d’ells és el sistema digestiu. Per 
això, no és d’estranyar que molts 
corredors i corredores es trobin 
malament mentre fan una cursa 
amb diarrea i/o vòmits, situació 
que els pot obligar a abandonar 
la cursa o a alentir el ritme. 

Com ho podem fer per tenir un 
sistema digestiu fort? 
Se sap que al sistema digestiu hi 
ha el 80% del Sistema Immuni-
tari, per tant, és important tenir-
lo en bon estat i fort si no volem 
estar malalts o estar lesionats 
sovint. Ens hem d’imaginar el 
sistema digestiu com una mura-
lla: com més fort estigui, menys 

podran entrar els patògens 
invasors a dins. Ja d’entrada, 
ens hauríem d’alimentar a base 
d’aliments reals, tot allò que ens 
dóna la terra i el que es pugui 
pescar, com peixos salvatges 
i/o criar, animals de pastura i 
que mengen herba. Verdura, 
tubercles, fruita, carn, peix, ous, 
fruits secs, peix blau i blanc, carn 
blanca i vermella. Amb això ja 
en tenim de sobres per viure i 
rendir. Si es vol menjar cereals 
i/o llegums, és recomanable que 
siguin integrals i ecològics per 
tal d’aportar vitamines i minerals. 
Aquí no hi tenen lloc els aliments 
industrials i processats. 

El Sistema Immunitari es rege-
nera durant la nit, per tant, el 
descans és tan important com 
alimentar-se bé i entrenar-se bé. 
El descans i l’alimentació formen 
part de l’entrenament invisible, 
per tant, són dos factors molt 
importants per tal de millorar el 
rendiment esportiu. 

El sistema digestiu, com no-
saltres, s’ha d’entrenar. No és 

L’ALIMENTACIÓ
EN CURSES DE LLARGA DISTÀNCIA

Ariadna Hernandez

S A L U T
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recomanable fer experiments 
alimentaris durant la cursa per 
evitar sorpreses. El millor és 
fer proves durant els entre-
naments de llarga durada per 
poder-ho simular. Segons el 
tipus d’alimentació base de 
l’esportista, els snacks esportius 
durant la cursa seran uns o altres. 
L’esportista no tindrà la mateixa 
demanda energètica si segueix 
una alimentació baixa (low carb) 
o alta en carbohidrats perquè el 
seu metabolisme tindrà activades 
diferents rutes metabòliques 
per obtenir energia. Per tant, cal 
tenir present que: 

• La composició corporal 
d’un individu sa està formada, 
aproximadament, fins a un 65% 
d’aigua, 17% proteïna (pot variar 
segons l’activitat física), de 9% 
fins a més de 30% de greix i 1,5% 
de carbohidrats. Per tant, tenim 
combustible energètic per hores 
i hores a partir dels greixos. Per 
poder-los aprofitar, cal tenir les 
rutes metabòliques activades i 
això es pot aconseguir fent una 
alimentació low carb i entrenant 
en dejú, per exemple. 

• Per evitar les hipoglucèmies 
reactives o el defalliment, cal dur 
una alimentació rica en aliments 
amb baixa càrrega glucèmica.

 • Fent una alimentació a base 
d’aliments reals estarem dismi-
nuint la inflamació de baix grau i 
així ajudarem al sistema immuni-
tari, evitant lesions repetitives i 
alteracions digestives. 

• Com menys àpats fem al dia, 
el nostre metabolisme serà més 
eficient. No hem de confondre 
en menjar menys quantitat amb 
fer menys àpats al dia. El total 
d’aliment consumit al final del 
dia ha de ser el mateix, però re-
partit en menys àpats. D’aquesta 

manera, el sistema digestiu pot 
descansar més i el sistema immu-
nitari pot estar més fort. 

• Cada persona és un món dife-
rent, no podem generalitzar els 
tipus d’aliments per a tothom. 
Cadascú ha d’aprendre a notar, 
a saber què se li posa més bé i 
què li ve més de gust, sobretot 
durant les curses de llarga dis-
tància que, sovint, desapareix la 
sensació de gana i de set. 

• També cal entrenar la periodit-
zació de l’aport d’aliment sòlid 
i líquid, ja que la hidratació co-
rrecta també és bàsica perquè es 
perd molta aigua i sals minerals 
amb la suor. Important no caure 
en la sobre hidratació.

• Segons estudis, el nostre cos 
és capaç de metabolitzar 60g 
de glucosa per hora i per cada 
gram de glucosa necessitem 
beure 3 mL d’aigua. Aleshores, 
si consumim 60g de glucosa en 
una hora, hem de beure 180 
mL en una hora per poder-la 
metabolitzar. 

• A partir de les 5 hores de cursa 
comença a haver-hi catabolisme 
muscular (destrucció muscular). 
Aleshores, cal aportar proteïna ja 
sigui en forma d’aminoàcids o de 
proteïna total. 

Alguns exemples de snacks espor-
tius que podem prendre durant la 
cursa: 

• Fruita, sobretot el plàtan per la 
riquesa de sals minerals. 

• Fruita seca: dàtils, orellanes, 
figues. És una bona font de sucre 
d’absorció ràpida, ja que aporta 
majoritàriament fructosa. 

• Fruits secs: ametlles, avellanes, 
nous,... Menjar-ne petites porcions 
al llarg de la cursa per evitar diges-
tions pesades. 

• Xocolata negra amb cacau supe-
rior al 85%. 

• Boles energètiques casolanes 
a base de dàtils, anacards, oli de 
coco i cacau pur. 

• Barretes energètiques de qualitat 
i a base d’aliments reals: al mercat 
ja hi ha unes quantes marques que 
elaboren barretes energètiques a 
base d’aliments, sense additius ni 
conservants. 

• Gels a base de fruita triturada és 
millor opció que els gels conven-
cionals.
 
Ariadna Hernandez 
Farmacèutica i psiconeuroim-
munòloga esportiva Experta en 
Nutrició Esportiva
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4,5 i 6 D’OCTUBRE

SALOMON 
ULTRA PIRINEU
Curses: Ultra-94Km; Trail-56Km; 
Sky-36Km; Mitja- 19Km; 
Nit-Vertical de 5Km i XS (versió 
infantil)
Més info: www.ultrapirineu.com
Bagà

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

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

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

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

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

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 3 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - Herbalife Gran 
Canaria
Hora: A les 12.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DISSABTE 12 D’OCTUBRE

CROSS INFANTIL
Hora: A les 11h
Lloc sortida: Oller del Mas
De 4 a 6 anys 500m
De 7 a 9 anys 2Km
De 10 a 12 anys 3Km 
De 13 i 14 anys 5Km
Cursa infantil solidària per 
a recaptar fons pel projecte 
Mecenatge d’Althaia per a 
l’atenció d’infants i joves. Amb 
la col·laboració de l’Escola de 
Trail Laia Díez.
(Dins la programació de 
SALUDA’T, Festival de 
l’alimentació i la vida saludable)
Manresa

SESSIÓ DE 
DIR-IOGA 
Hora: De 8.45h a 9.45h 
Lloc: Oller del Mas
A càrrec de l’equip de ioga 
de DIR-Gimbe, Marc Reverte i 
Gemma Trias. Aquesta sessió 
especial combinarà les moda-
litats del Vini i el Kundalini per 
gaudir d’una experiència mati-
nal única. Cal portar màrfega.
(Dins la programació de 
SALUDA’T, Festival de 

THE KIA RACE
Fang, aigua i diversió
Dins la programació dels Benet 
Games, un festival multidisci-
plinar d’esports, oci, natura i 
música a l’aire lliure per a tota 
la familia. 
Aquest és el festival del seu 
estil més important i amb més 
visitants de tota Catalunya des 
de fa anys i s’ubica a la zona 
del Bosquet, la Plaça Alfred Fi-
gueras, la piscina municipal i el 
camp de futbol de Sant Fruitós 
de Bages.
L’entorn on s’organitza el festi-
val permet gaudir de la natura 
més salvatge i espectacular 
a través d’aquesta divertida i 
emocionant prova on les ganes 
de passar-ho bé és la principal 
protagonista. 
The Kia Race, és una prova molt 
divertida, amb obstacles que 
cal superar, ideal per gaudir 
en familia o en grup d’amics o 
empreses. Són dues opcions 
de curses de 12 o 6 km. La 
de 12 km és cronometrada i 
va dirigida als més intrèpids i 
preparats físicament, tot i que 
tothom la podrà realitzar fins 
i tot caminant si ho desitja. La 
de 6 km és oberta i accessi-
ble a aquells que simplement 
busquin divertir-se superant els 
obstacles i en aquest cas no hi 
ha cronòmetre.
Hora: A les 11h sortida 6Km i a 
les 11.05h sortida 12Km
Curses: de 12Km i 6Km.
Sant Fruitós de Bages
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5KM URBANS
DE MANRESA
Hora: A les 10h
Cursa urbana pel centre de 
la ciutat. Està especialment 
adreçada a aquells i aquelles 
corredors i corredores que es 
volen iniciar.
Sortida: Passeig Pere III, zona 
Bonavista.
Més info:
www.clubatleticmanresa.cat
Manresa

CAMINADA 
DEL CARDENER
18a EDICIÓ
Hora: A les 8.30h
Distàncies de 12Km i 18Km
Sortida: Plaça de l’Ajuntament
Callús

CURSA DE 
MUNTANYA
DE RELLINARS
Hora: A les 9.30h
Curses:
-21,75Km i desnivell de 620m+
Per corriols, pista i asfalt (4%)
-11Km i desnivell de 386+
Inscripcions: 
www.cursarellinars.cat
Aquest any es solidaritza amb 
MUAsolidaris (Associació sense 
ànim de lucre que té com a 
finalitat recaptar fons per a la 
investigació de la leucèmia 
infantil)
Rellinars

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 5 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - Iberostar Tenerife
Hora: A les 12.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

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

DIMECRES 16 D’OCTUBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 1 BCL
Baxi Manresa - Torun
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE

ARTESENCA BTT
29a EDICIÓ
Hora: A les 9h
Lloc sortida: Pistes de tennis.
Dos recorreguts:
- 38Km i desnivell de 1.000m
- 29Km i desnivell de  800m
Inscripcions: 
www.amicsdelacursa.cat
Artés

l’alimentació i la vida saludable)
Manresa

SESSIÓ DE 
PILATES GARUDA
Hora: De13.45 a 14.45h
Lloc: Oller del Mas  
A càrrec de l’equip de pilates 
de DIR-Gimbe, Isaac Carreras. 
Amb el pilates Garuda gaudiràs 
d’una sessió fluida on enfortiràs 
els músculs posturals combi-
nant amb moviments dinàmics 
d’estiraments per obrir i allibe-
rar el cos de tensió. Cal portar 
màrfega.
(Dins la programació de 
SALUDA’T, Festival de 
l’alimentació i la vida saludable)
Manresa

SESSIÓ DE BODYART. 
Hora: De 19.15 a 20.15h 
Lloc: Oller del Mas
A càrrec de l’equip de bodyart 
de DIR-Gimbe, Cristina Lupon. 
Explorant el moviment amb 
força, elasticitat i funcionalitat. 
L’experiència d’un entrenament 
intel.ligent i coherent no et 
deixarà indiferent. Cal portar 
màrfega.
(Dins la programació de 
SALUDA’T, Festival de 
l’alimentació i la vida saludable)
Manresa

DISSABTE 12 i DIUMENGE 13 
D’OCTUBRE

SPARTAN RACE
Modalitats: Sprint (5Km i 20 
obstacles); Súper (13Km i 25 
obstacles); Beast (21Km i 30 
obstacles); KidsRace i HH12HR
Més info: www.spartanrace.es
Súria

MÉS INFORMACIÓ ACTUALITZADA AL WEB WWW.ARAESPORT.CAT
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CURSA DE 
MUNTANYA
CASTELLTALLAT
(CAMPIONAT MAQUI)
13Km
Hora sortida: A les 10h
Inscripcions:
www.campionatmaqui.com 
L’Espunyola

DIMECRES 23 D’OCTUBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 2 BCL
Baxi Manresa - Lietkabelis
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE

PRIMERA MARATÓ 
DE CATALUNYA
25a EDICIÓ
Hora: A les 9h
Curses:
-Marató: 41Km i desnivell de 
2.123m+ Per camins i corriols 
amb el cim de La Mola com a 
punt més alt.
-Mitja Marató: 21Km i desnivell 
de 850m+
Per camins i corriols, amb l’Era 
Ventosa com a punt més alt.
-Sant Jaume: 11Km i 318m+ 
Per camins i corriols amb la 
Creu Vermella com a punt més 
alt. Inscripcions: 
www.maratodecatalunya.cat
Sant Llorenç Savall

5 CIMS 
BREDA
Hora: A les 8h, 8.30 i 9h
Lloc sortida: Plaça de l’Església
Curses:
-50Km i desnivell de 2.300m+
-24Km i desnivell de 900+
-17Km i desnivell de 670+
-10Km i desnivell de 370+
Inscripcions: 
www.5cims.cat
Aquest any hi ha l’opció de par-
ticipar per equips de 4 corre-
dors amb mínim 1 corredora.
Descobreix els racons amagats 
del Parc: el bosc de les Agudes, 
el pantà de Santa Fé, la Font 
dels Passavets, el Turó Gros 
(1.644m), el Turó de l’Home 
(1.712m), Les Agudes (1.706m), 
El Convent, Coll de Te, el Turó 



Hora sortida: A les 9h
Lloc: Passeig Ramón Vall
Curses:
-22Km amb desnivell de 700m+
-10Km amb desnivell de 300m+
Més info 
www.trenca3pics.weebly.com
Navàs

TRAIL
ELS TOSSALS
(CAMPIONAT MAQUI)
14Km i amb 750+ desnivell
Sortida: A les 10h
Inscripcions:
www.campionatmaqui.com 
L’Espunyola

DIMECRES 6 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 7 BCL
Baxi Manresa - Turk Telekom
Hora: A les 20.30h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa

DIUMENGE 3 DE 
NOVEMBRE

CURSA DEL
PONT DE VILOMARA 
I ROCAFORT
VIX EDICIÓ
Hora sortida: 11h la cursa de 
10Km i a les 11.10h la de 5Km.
Lloc:Avda. de la Constitució 
(davant de l’Ajuntament)
Curses:
-10Km Recorregut mixte, terra i 
asfalt amb un desnivell acumu-
lat de 113m.
-5Km i Recorregut mixte, terra i 
asfalt, amb un desnivell acumu-
lat de 54m.
- Curses infantils (500m per pre-
benjamins i benjamins) i 1.500m 
per alevins, infantils, cadets i 
juvenils.
Més info 
www.cursaelpont.cat
El Pont de Vilomara

TRENCA
3 PICS NAVÀS
La trencacames de la 
Catalunya Central

de Monfort (735m) i el Castell 
de Monsoriu (649m).
Breda

CURSA DELS 
BOMBERS
Hora: A les 9h
10 Km
És la prova de 10 quilòmetres 
més popular de la ciutat. Els 
seus principals protagonistes, 
els bombers, són uns dels cos-
sos més estimats per la ciutada-
nia i córrer al seu costat és una 
oportunitat única. 
Una gran festa de l’esport, una 
jornada de running amb amics.
Cursa solidària amb Càritas i 
Migranodearena.org.
Inscripcions: 
www.cursadebombers.barce-
lona
Barcelona

DIVENDRES 1 DE 
NOVEMBRE

RUN
ODENA VILAGE
Canicròs 5Km 
Sortida: A les 8.30h
Cros 5Km
Sortida: A les 10h
Inscripcions:
www.odenavilage.cat
Odena

DISSABTE 2 DE 
NOVEMBRE

BÀSQUET
BAXI MANRESA
Jornada 7 LIGA ENDESA
Baxi Manresa - RETAbet Bilbao 
Basket
Hora: A les 18h
Lloc: Pavelló Nou Congost
Manresa
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ORGANITZES UNA ACTIVITAT ESPORTIVA I
VOLS PUBLICAR-LA A L’AGENDA?
ENVIA UN MISSATGE a: 

hola@araesport.cat
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El Capitan

La Lynn va aixecar el cap en 
senyal de respecte cap aquell 
tros de roca que, amb els seus 
900 metres de paret vertical, 
havia format part de la seva vida 
durant els darrers 25 anys. Allà 
hi havia descobert el seu amor 
incondicional per l’escalada, el 
desig irrefrenable d’aventura, el 
valor insubornable de l’amistat, 
de les passions compartides, del 
sexe. Tots els seus records, els 
seus somnis, semblaven reflectir-
se espurnejants a través del seu 
granit daurat, banyat de llum i 
de sol en aquella hora del dia 
d’un setembre de 1994. 

Un xic aclaparada per les des-
comunals dimensions, va girar 
el cap vers les parets de l’altra 
banda del riu Merced, serpen-
tejant a 600 metres per sota 
d’on es trobava i envoltat per 
les capçades d’uns arbres que 
s’aixecaven majestuosos des de 
terra però que des d’allà no pas-
saven de ser simples miniatures. 
Un cor enorme, dibuixat entre 
aquells ressalts de roca, sem-
blava bategar davant d’ella i la 
Lynn, sempre oberta als senyals 

que se li oferien, no va poder 
sinó veure-hi l’amor de tots 
aquells que d’una manera o altra 
havien omplert la seva vida, que 
l’havien convertit en qui ella era i 
que, sense ells saber-ho, l’havien 
conduit fins a aquell precís 
instant. Sentint-se reforçada per 
una energia interior que brotava 
de tot allò que l’envoltava, els 
seus sentits van semblar entrar 
en una altra dimensió i s’hi va 
deixar fluir. 

Cm a cm, va començar a atacar 
el llarg de corda, un dels dos 
que presentaven les dificultats 
més altes de la via, en una 
actitud combativa però sense 
oposar-hi resistència, esdeven-
int una part més de la roca. Els 
seus dits esculpits a base de 
centenars, de milers d’escalades, 
semblaven fets a mida per aque-
lla escalada, mentre la fissura, 
que havia començat ampla com 
la mida del puny, s’havia anat 
estrenyent fins a deixar-l’hi pe-
netrar tan sols la primera falange 
dels dits. Els peus, a través de 
la mera fricció de les puntes 
dels peus de gat, cada vegada li 
exigien d’un treball més intens i 
l’equilibri era una mera qüestió 
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d’adherència o de confiança. 
Desafiant les lleis de la gravetat, 
la Lynn va capbussar-se en un 
mar de granet infinit. 

El Gran Sostre (“The Great 
Roof”), un dels punts que havien 
repel·lit a tots els qui havien 
gosat enfrontar-s’hi, la rebé com 
una onada gegant suspesa en 
l’aire on l’únic camí possible per 
creuar-lo era a través de la finíssi-
ma escletxa que els centenars 
de cordades que per allí havien 
passat, havien martellejat per 
introduir-hi les assegurances que 
els permetrien seguir avançant. 
Per la Lynn, però, per qui l’estil 
ho era tot, arribar al cim no 
tenia cap valor si per fer-ho calia 
sacrificar la puresa de l’escalada, 
això volia dir que ella només 
es valdria de la força dels seus 
dits, de la resistència dels seus 
avantbraços i de la fermesa de 
les seves cames per seguir pro-
gressant obstinadament sense 
permetre’s cap mena d’ajuda ar-
tificial ni repòs que no fos el que 
li donés el final de la llargada de 
la corda. 

Amb el cor accelerat i suspesa 
només per la punta de dos dits, 

LYNN HILL
ESCALANT LLIURE

Jordi Camprubí
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un dels seus peus va relliscar 
sentint com l’abisme l’engolia 
sota seu, i quan, amb els ulls 
tancats, esperava ja l’estrebada 
final de la corda, de cop va 
notar com el seu cap, fent una 
oposició impossible amb aquella 
onada gegant invertida, havia 
frenat la caiguda. Li mancaven 
dos metres per arribar al final 
del sostre i feia estona que havia 
gastat les poques reserves de 
força que li quedaven. Com va 
poder, va recuperar l’alè i amb 
dos moviments ràpids que tenien 
més de karate que d’escalada, 
va dibuixar un llançament a l’aire 
que la van catapultar fins a la 
última presa del final del sostre. 
Ara sí! Per fi havia “alliberat” un 
dels problemes d’escalada més 
preuats de les últimes dècades.

Els inicis

La primera vegada que la Lynn 
va tenir alguna cosa a veure 
amb l’escalada va ser durant la 
seva adolescència quan, a través 
de la seva germana i el seu 
xicot d’aleshores, va descobrir 
quelcom que semblava que 
l’hagués estat esperant durant 
tota la vida: va ser un amor a 
primera vista. A més a més, el 
seu cos petit i àgil de gimnasta, 

s’adaptava a la perfecció als mo-
viments que la roca li requeria 
i s’hi va sentir atreta immedia-
tament. Des de d’aleshores no 
hi hauria record ni pensament 
que no anessin lligats d’una 
manera o altra a l’escalada. Eren 
finals dels anys 70, una època 
convulsa socialment i política, 
on no només els drets civils sinó 
també l’empoderament de les 
dones havia calat amb força a la 
societat Nord Americana. Malau-

radament, però, i malgrat per la 
Lynn això suposés més un repte 
que una limitació, el món de 
l’escalada era, com havia estat 
sempre, un món dominat emi-
nentment pels homes. Si bé era 
cert que ja hi havia hagut, abans 
que ella, escaladores que havien 
reptat amb les seves escalades 
el masclisme imperant, cap havia 
rebut la mateixa notorietat que 
els seus companys homes. 
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Amb la Lynn, però, pel seu 
desafiament constant al que se 
suposava era terreny vetat a 
les dones, per les seves esca-
lades atrevides que no entenia 
de barreres de gènere i per la 
seva pertinaç lluita per posar a 
prova els dogmes que havien 
imperat “tradicionalment” en el 
món de l’esport en general, tot 
això va canviar. Condicionada 
pels seus 157 cm d’alaçada, va 
aprendre que si volia destacar 
en un món carregat de testos-
terona i de tòpics, havia de fer 
el mateix que feien els homes 
però fer-ho a la seva manera. Ella 
no tenia l’envergadura d’ells ni 
tampoc la potència, i no podia, 
evidentment, competir-hi amb 
força, per contra, tenia uns dits 
potentíssims, una flexibilitat 
guanyada a pols als tartans de la 
seva infantesa i una determinació 
a prova de bombes. Tots aquests 
factors units a unes ànsies vora-
ces de superació, la convertirien 
en campiona del món d’escalada 
de dificultat guanyant més de 30 

competicions i dominant el pano-
rama internacional de finals dels 
vuitanta i principis dels noranta, 
esdevenint una de les millors 
escaladores, homes i dones, de 
tots els temps. La Lynn fou a 
més a més una feroç corredora i 
inclús va intentar batre el record 
del món en halterofília en la seva 
categoria de pes. 

Però abans de ser la Lynn Hill i 
enlluernar al món de l’escalada, 
era només la Lynn, i amb una 
carrera a mitges, que reprendria 
anys més tard i una única cosa al 
cap: escalar, havia de guanyar-
se la vida així que participà en 
concursos televisius, en especta-
cles de lluites de fang, va fer de 
caixera en un supermercat, etc.    

The Nose 

Des que la via The Nose al 
Capitan va ser escalada per 
primera vegada l’any 1958 per 
en Warden Harding en un esforç 
repartit al llarg de 47 dies de 

setge, aquesta havia estat uti-
litzada com a pedra de toc per 
a cada generació d’escaladors 
per establir els límits del que 
era humanament possible. La 
segona repetició va arribar poc 
després en un atac continuat 
de 6 dies, la primera ascensió 
en menys de 24 hores va ser fir-
mada el 1976, i des d’aleshores 
l’objectiu ha estat rebaixar el 
record de velocitat fins a les 
estratosfèriques 2 hores i 10 
minuts actuals. Però a principis 
dels 90, la idea de poder escalar 
tota la via sense fer cap ús de les 
tècniques clàssiques de progres-
sió semblava pura ciència ficció i 
només la Lynn, amb la seva visió 
i la seva determinació, podia 
plantejar-s’ho com el següent 
gran desafiament i tenir unes 
mínimes garanties d’èxit. La Lynn 
sabia, per la seva ascenció de 
l’any anterior, que escalar tota 
la via en lliure era possible, però 
per completar la seva obra mes-
tra havia de poder demostrar 
que més enllà dels tres dies que 
havia emprat aleshores, era fac-
tible, a més a més, fer-ho d’una 
sola tirada i en el dia. Així doncs, 
per emular les dificultats físiques 
i mentals a les quals hauria de fer 
front al llarg d’aquella escalada, 
la Lynn va voler portar el seu cos 
al límit i durant els mesos previs 
no va deixar de córrer i escalar ni 
un sol dia.

19 de setembre de 1994

L’atac va començar el 19 de 
setembre a les 10 de la nit sota 
una radiant lluna plena. Els pri-
mers 21 llargs de corda van anar 
passant d’una manera embria-
gadorament fluïda, quasi sense 
esforç, i quan per fi va arribar a 
les primeres dificultats del Gran 
Sostre, la Lynn se sentia a punt i 
amb forces. 
La seva intenció era pujar una 
primera vegada per recordar 
tota la seqüència de moviments 
i tornar a baixar fins a on hi havia 
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Imatge: Great Roof (5.13c) a The Nose (VI 5.14a) of El Capitan, 1993. Heinz Zak
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el seu assegurador per tal de 
reposar una mica i fer l’intent de-
finitiu quan se sentís preparada. 
Davant la seva sorpresa, però, i 
la del seu company, va ser capaç 
de resoldre els dificilíssims movi-
ments al primer intent i, inespe-
radament, a les 10:30 ja havia 
superat el difícil pas. A partir 
d’aquí les dificultats disminuïen 
lleugerament, i malgrat algun 
ensurt per culpa de la caiguda 
d’alguna protecció i a les possi-
bilitats reals d’una caiguda amb 
conseqüències letals, la Lynn va 
ser capaç de seguir avançant 
amb aquell atreviment que tant 
havien admirat els qui hi havien 
compartit escalades en els seus 
inicis. Cap a mitja tarda eren ja 
sota el punt que presentava les 
dificultats més altes. El pas en 
qüestió s’anomenava “Les canto-
neres canviants”(“The Changing 
Corners”) i constava d’un diedre 
completament llis sense preses 
de mans ni de peus, el qual 
s’havia d’atacar des de l’esquerra 
i ficar-s’hi a dins amb unes 
complicadíssimes i extenuants 
postures acrobàtiques. 
Val a dir que, abans de la Lynn, 
cap escalador havia estat mai 
capaç de descobrir la manera 
de superar-lo i que tots, sense 
excepció, havien fet ús de l’ajuda 
artificial per tal de superar aque-
lles dificultats. Les altes tempera-
tures de la roca, però, a aquella 
hora de la tarda, van suggerir a 
la Lynn d’esperar durant unes 
hores en una lleixa que hi havia 
just al començament del llarg 
fins que el sol deixés de picar de 
ple a la paret. Durant aquelles 
hores d’espera i en un estat semi 
letàrgic degut al cansament i a la 
sopor per l’hora del dia, la Lynn 
va pensar en totes les persones 
que l’havien inspirat al llarg de 
la seva vida. Des d’allà estant, 
a més de 700 metres sobre el 
terra, podia tornar a sentir-ne 
la seva força i això li va servir 
per cultivar la fe i l’energia que 
necessitava per perseverar. 

Imatge: RockClimbingWomen
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La vida després de The Nose

Inevitablement, després de 
l’assoliment d’un objectiu tant 
perseguit i anhelat, la Lynn 
va haver d’esperar un temps 
abans no va tornar a sentir la 
força que l’havia guiat en el 
seu ascens històric a The Nose. 
L’evolució irremeiable, la més 
lògica, era la d’ampliar els 
seus horitzons alpinístics amb 
els d’aquelles muntanyes més 
altes del planeta. Malaurada-
ment, la Lynn hi havia perdut 
massa éssers estimats i malgrat 
alguna incursió en l’alpinisme, 
de seguida va tenir clar que allò 
que veritablement tenia sentit 
per a ella era poder combinar la 
seva passió per l’escalada amb 
viatjar a llocs exòtics i compartir-
ho amb aquelles persones que 
estimava i l’inspiraven. Va viure 
a França, a Itàlia i a Nova York, i 
sense haver parat mai d’escalar, 
a l’edat de 41 anys va fer front a 
la nova aventura de ser mare i a 
la manera d’harmonitzar la seva 
recent maternitat amb la passió 
per seguir escalant al més alt ni-
vell i tenir una vida social plena.

Jordi Camprubí

 
Per saber-ne més:
“Lynn Hill, free climber”
Autor:Lynn Hill i Greg Child
Editorial: Ediciones Desnivel, 2018

Imatge: Northen Michigan University

Cap a les 17:30 hores l’ombra 
ja banyava la major part del 
diedre, havia arribat el moment. 
Sentint-se una mica entumida 
per la llarga aturada, els primers 
moviments li resultaren maldes-
tres i sense fluïdesa i, notant com 
la roca encara irradiava calor, va 
relliscar-li un peu trobant-se de 
cop suspesa a la corda. Era la 
seva primera caiguda del dia, i 
malgrat la decepcionant reacció 
per no haver pogut encadenar 
la via sense cap ensopegada, va 
esperar vint minuts per tornar-
ho a intentar. Després d’aquella 
van seguir-la tres caigudes més 
i l’ansietat va començar a fer-li 
efecte. A la quarta, però, en una 
actitud més agressiva d’ara o 
mai, va col·locar el peu dret en 
un punt més alt de la llisa aresta 
i pinçant la cantonada amb el 
palmell de la mà, es va recar-
golar fins a col·locar-se a la part 
de dins del diedre. Després de 
reptar durant uns quants metres 
més, finalment va poder resoldre 
el pas clau que li obria les portes 
a poder fer realitat el seu somni.

Els dos últims llargs, sentint-se 
pesada i lenta, els feu il·luminada 
amb l’ajuda del frontal, reduint 
així les extraordinàries dimen-
sions de l’ascensió a l’escàs 
metre que quedava il·luminat 
al seu voltant. Foren dos llargs 
extenuants que la dugueren al 
límit de les seves forces, una llui-
ta a vida o mort en la qual sentia 
com les seves mans maldaven 
per obrir-se a cada presa i els 
seus braços udolaven de dolor 
incapaços de sostenir-la per 
més temps. Quan per fi arribà al 
cim després de vint-i-tres hores 
d’escalada ininterrompudes, dos 
companys l’esperaven a dalt 
per brindar per la seva històrica 
ascensió.
La Lynn trigaria anys a digerir el 
què realment havien significat 
aquelles vint-i-tres hores de 
lluita, però aquella escalada, per 
la bellesa de la línia, pel pes que 
ha tingut al llarg de la història 
de l’escalada i pel seu exemple 
de superació i determinació més 
enllà de prejudicis i de diferèn-
cies de gènere, catapultarien a 
la Lynn Hill a l’Olimp dels millors 
escaladors de tots els temps.



Octubre i novembre Maqui
TORNA, UN ANY MÉS, EL CAMPIONAT MAQUI

DE CURSES DE MUNTANYA
Marc Ribas
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Un Campionat de tres 
curses de muntanya entre 
les comarques del Bages 
i el Berguedà. T’agrada 
córrer, busques l’essència 
o la puresa de les primeres 
curses d’aquest estil que 
s’organitzaven a Catalunya? 
3 curses que, si ets runner o 
t’agrada córrer per la mun-
tanya has de marcar dins 
el teu calendari de curses 
anual. 

Octubre i novembre Maqui. 
La primera, el 20 d’octubre 

a Castelltallat de 14km, el 
3 de novembre el Trail Els 
Tossals de 14km; i finalment 
la Bell Race de 10 km o 16 
km, tu tries. 

Aquestes tres curses s’han 
fet un lloc entre tots aquells 
amants del Trail Running, 
per molts d’ells és una molt 
bona manera de tancar la 
temporada buscant bones 
sensacions al cos. Totes 
elles són curses diferents, 
però amb uns trets que les 
caracteritzen: l’ambient de 

muntanya, el bon ambient 
entre els participants, i els 
recorreguts. Trobaras un 
bon tracte, formaras part de 
la família Maqui. 

En totes elles un cop acabes 
de córrer, pots degustar un 
bon esmorzar amb produc-
tes del territori i en algun 
cas, fins i tot acompanyar-lo 
d’una cerveseta. 

Curses organitzades per 
tots aquells i aquelles que 
corren per disfrutar, per 
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sentir-se vius, gaudir de la 
gent, el paisatge i els com-
panys de trajecte. Recorre-
guts divertits, exigents però 
pensants per tots els nivells. 
Un campionat que tot i tenir 
unes classificacions no està 
dissenyat per competir. Tu 
et poses el repte i el nivell. 

Les organitzacions aprofiten 
el terreny de les comarques 
del Berguedà i el Bages, 
buscant tots els indrets 
curiosos que et posaran a 
prova, segons el teu nivell 
d’exigència i ritme que et 
marquis. L’objectiu és que 
quan travessis l’arc de meta 
portis un bon somriure a la 
cara, donant-te per satisfet 
d’haver fet el traçat de les 
curses Maquis. Com diuen 
des de les organitzacions, 
benvinguts al Territori 
Maqui. Pujades, baixades, 
matolls, branques, rocs, 
rius, pedres, forats, zones 
relliscoses, alguna pujada 
vertical i baixades de pre-
cisió. Vivències, anècdotes 
i alguna marca que et pots 
emportar al cos com a re-
cord, faran que no et deixin 
indiferent.

20 d’octubre CURSA DE 
CASTELLTALLAT

14km en un dels punts més 
perduts de la comarca del 
Bages. Una cursa que era 
la més ràpida del Campio-
nat amb molts trams pista 
i camps i que, en els últims 
anys, des de l’associació de 
Castelltallat estan introduint 
més corriols, fent-la així 
més maqui. Passaras per 
un dels punts més alts del 
Bages on hi ha l’observatori 
de Castelltallat, després 
d’una pujada pel mig dels 
matolls, plena de rocs que 
farà la delícia de molts de 
vosaltres. Un cop corones, 
baixes de cop cap a la meta 
per arribar ben envelat. Ha-
vent travessat l’arc de meta 
pots recuperar forces amb 
un bon esmorzar ja típic i 

veure l’entrega espectacular 
de Premis de Pagès i, segu-
rament, marxar cap a casa 
amb un dels impressionants 
regals del sorteig que es fa 
de productes. 

3 de novembre 
TRAIL ELS TOSSALS

3 de novembre saltem de 
comarca i marxem al Ber-
guedà. El Trail dels Tossals 
és de les tres curses, la que 
hi trobarem un paisatge 
i terreny més típic d’alta 
muntanya. La proposta de la 
Gent de l’Espunyola és com 
cada any, un puja i baixa de 
més de 1000 m.de desni-
vell i 14Km, que fan pujar 
les pulsacions a qualsevol 
runner. Terreny dur i divertit 
on a part de tenir una bona 
condició física cal portar els 
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ulls ben oberts, sobretot 
en els trams de baixada. El 
punt més alt és el Santuari 
dels Tossals. El recorregut 
passa per unes balconades 
increïbles que fan que, en 
parar en algun avituallament 
ens relaxem una estona per 
poder contemplar gran part 
de Catalunya. 

Per tots aquells que sou bo-
letaires, avisem que en les 
dates en que es celebra, és 
època de bolets, aprofiteu i 
obriu bé els ulls que hi pot 
haver recompensa! 

Tots els corredors/es sereu 
rebuts per tot un poble 
que aquell cap de setmana 
es dedica completament a 
organitzar aquest esdeveni-
ment. A part, podeu portar 
els petits de la casa, hi ha 

un espai per a les famílies 
amb inflables. Un cop els 
participants han acabat de 
córrer hi ha esmorzar de 
germanor dins el Casal de 
l’Espunyola.

24 de novembre
BELL RACE

Finalment, a l’últim cap de 
setmana de novembre com 
ja és costum, trobareu la 
més eixelebrada de les tres 
curses, el dia 24 de novem-
bre es celebra la Bell Race. 
Hi ha l’opció de 10 o 16 
quilòmetres. La proposta 
és molt senzilla, pujar al 
punt més alt del recorregut 
per fer sonar una Campana 
“BELL”. 

Els creadors de la Cursa 
que aquest any celebren 10 

anys diuen que és una cursa 
apta per tots els públics. 
Com ens comenten no és 
típica tampoc, ja que el 
coneixement de la zona que 
tenen fa que us facin córrer 
pels indrets més impressio-
nants i exigents dels entorns 
de Sallent. 

Pujades d’infart on també 
cal fer servir les mans per 
assegurar els teus passos i 
unes baixades que posaran 
a prova la tracció del teu 
calçat i la resistència de les 
teves cames. 

Aquest trail de 10 i 16 qui-
lòmetres té molts atractius. 
Pujar a un indret únic com la 
Muntanya de Sal de Sallent, 
trams de canals, túnels, rie-
res que fan les delícies dels 
més aventurers.

Un cop acabat el repte que 
et proposen, acabar la festa 
amb un gran esmorzar de 
proximitat, a l’Hotel Mas 
de la Sala. Degustaras un 
pica a pica i un plat amb la 
botifarra del Mas de la Sala 
feta per ells, acompanyada 
de mongetes de la zona; 
de beure tindras begudes 
refrescants, cervesa i postres 
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de la casa Agrofresc, tot de 
productes de pagès. 

Aquí en la cursa de la Bell 
Race a l’hotel del Mas de 
la Sala es tanca el Campio-
nat Maqui, amb l’entrega 
de premis de la general 
masculina i femenina, més 
la d’equips. 

L’entrega de premis és un 
moment especial, per veu-
re l’entrega de productes 
agroalimentaris de la zona i 
els trofeus que s’emporten 
els participants, ja que 
acostumen a ser un mica 
eixelebrats i cada any hi ha 
alguna sorpresa. 

Octubre i Novembre 
Maqui, uns mesos que si 
ets un apassionat del trail 
running o com diuen des 
del Campionat, de les 
curses de muntanya, tens 
una cita anual amb aques-
tes tres curses. No tant 
per la distància però si per 
l’ambient, l’essència de les 
tres organitzacions: el bon 
ambient que es respira, la 
gent que acabaràs conei-
xent (La família Maqui) i 
perquè no dir-ho, la simpli-
citat de córrer i gaudir una 
cursa com abans. Poder 
sortir a gaudir d’una estona 
de salut, natura i gent.

Marc Ribas
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Us presentem una ruta lineal 
de 10km (5km d’anada i 5km 
de tornada) que transco-
rre per la via verda de Cal 
Rosal fins al pont de Pedret 
tot seguint el curs del riu 
Llobregat. 

Antigament, per aquest 
recorregut hi circulava el 
ferrocarril de Guardiola de 
Berguedà a Manresa seguint 
el curs del riu Llobregat, 
gràcies a l’època de prospe-
ritat que vivia l’Alt Ber-
guedà a mitjans del s.XIX, 
per les colònies tèxtils del 
Berguedà (Viladomiu, Cal 
Rosal, Cal Bassacs, etc.) i a 
la mineria (Vallcebre, Cercs, 
etc.). Al 1972 es va tancar 
el servei degut a la crisi, 
a la millora de les comu-
nicacions per carretera i a 
causa de la construcció de 
l’embassament de la Baells. 

Es comença a Cal Rosal, al 
pàrquing de la via verda di-
recció nord; i just començar 
es passa per sota la C-16. 
Tot el recorregut transcorre 
per un camí molt planer, 
gairebé sense desnivells, 
però si uns túnels que són 
atractius pels nens/es. 

L’itinerari segueix el GR 270 
fins al Pont de Pedret i és 
tot força ombrívol, així que 
és una excursió que es pot 
fer tant de matí com de 
tarda.  Al cap d’uns minuts 
de sortir, es passa pel costat 
d’una resclosa, pocs metres 
després ja trobem el primer 
túnel.  

Continuem seguint la pista 
i es travessa el segon túnel, 
que és el més llarg de tots i 
amb una corba al mig. Ara 

VIA VERDA
 Del Carrilet de Cal Rosal a Pedret

Neus Parcerisas

Distància: 10Km. 
Desnivell positiu: 100m. 
Durada: 2h 
Inici: Cal Rosal, inici Via Verda
Edats nens/es: a partir de 5 anys (a 
partir de que els nens/es pedalen una 
estona per pla, no cal anar amb bicis de 
diferents velocitats
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més de gust provar de 
posar els peus a l’aigua! 
Això si, l’aigua de Pedret és 
força freda, a només 2km 
hi ha la presa de la Baells, i 
l’aigua surt de molta fon-
dària, aquest és el motiu 
de la baixa temperatura de 
l’aigua!

La tornada és pel mateix 
camí, tot seguint el curs 
del riu i acompanyats per 
la remor de l’aigua i dels 
ocells de la zona.  Atenció 
durant tot el tram, ja que 
és una zona concorreguda 
per caminants, corredors i 
ciclistes, sobretot els caps 
de setmana. 

Recordeu, hi ha nens que 
els encanta la bici, i d’altres 
que no els agrada gens. 

ja amb il·luminació a dins, 
així que no cal dur frontal.  

Abans de passar pel tercer 
túnel, trobem un pont que 
ens fa creuar el Llobregat, 
així que passem a tenir el riu 
a la banda contrària. Just al 
tercer túnel trobem la font 
dels pescadors i es continua 
seguint el bosc de ribera al 
costat del riu Llobregat. 

Arribem al pont de Pedret, 
un pont d’origen medieval 
dins el terme de Cercs, però 
a només 3km de Berga, de 
manera que també hi ha 
accés amb cotxe en aquell 
punt de la ruta. Si algun 
adult s’anima a travessar el 
pont i seguir la pista enci-
mentada, s’arriba a l’ermita 
de Sant Quirze de Pedret. 
És una pujada exigent per 
nens/es, així que segura-
ment a ells/elles els vindrà 

S’ha d’introduir la bici de 
forma lúdica, amb amics, 
amb família, com a mitjà de 
transport en trams curts, i 
ja s’anirà progressant a poc 
a poc. No ens oblidem del 
casc, de lubricar la cadena 
i d’inflar les rodes correcta-
ment abans de sortir!

Teniu la ruta a:
https://www.wikiloc.com/
mountain-biking-trails/cal-
rosal-pedret-41959509

Neus Parcerisas
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