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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 bimes-
trals que es distribueixen en curses, bo-
tigues especialitzades (ciclisme, running, 
natació...), centres de salut esportiva 
(fi sioterapeutes, 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, fi siote-
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
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E D I T O R I A L
Parlem de futbol, sí. De futbol femení i 
del que es juga al Bages. 

Entrevistem a la santfruitosenca Paula 
Fernández, que per segona temporada 
juga amb el Rayo Vallecano de la Pri-
mera Divisió de Futbol Femení, després 
d’haver passat dos anys al Màlaga i ha-
ver sortit del planter del FC Barcelona.

Laura Reguant, jugadora i entrenadora 
amb una llarga trajectòria en diferents 
equips de la comarca, parla des de 
la seva experiència personal, sobre la 
situació i l’evolució del futbol femení al 
Bages.

També us descobrirem la poció màgica 
del CE Manresa, com s’ho ha fet per 
resistir l’embat de la pandèmia, reinven-
tar-se i il·lusionar com mai.

Deixant ja el futbol i entrant en temes 
de salut, mentre que l’Ariadna Her-
nandez ens posa al dia de les últimes 
tendències en dietes, parlant de la 
cetogènica, la paleodieta i la flexiteria-
na, el Guillem Puig ho fa de l’equilibri 
i els seus trastorns, alertant-nos de la 
seva importància i explicant-nos com la 
fisioteràpia hi pot posar remei. 

Tractem el tema dels Pumptracks, què 
són i per què se’n demana la seva cons-
trucció des de diferents col·lectius. En 
Raül Montfort ens en posa al dia!
 
I torna una petita i tímida agenda, supe-
ditada als canvis per la Covid-19, això sí.

En la secció patrocinada per Camper-
tecnologies descobrim una part del 
Solsonès i l’Alt Urgell de la mà de Roser 
Oliveras. 

Per últim, donar les gràcies molt espe-
cialment als col·laboradors d’aquesta 
edició. 

m a r ç / a b r i l  2 0 2 1
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: Bimestral 
Tancament edició: Límit per en-
tregar continguts, el 25 del mes 
anterior a la publicació.
Repartiment: Expositors en cen-
tres esportius, mèdics i botigues 
d’esport de Manresa i comarca.

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 del mes anterior a la 
publicació.  

A G E N D A

La inclusió a l’agenda és gra-
tuïta, si no és una activitat des-
tacada. Si organitzes algún esde-
veniment esportiu i vols donar-lo 
a conèixer, envia’ns la informació 
a hola@araesport.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.

Berta Giralt
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Sorteig el 30 d’abril de 2021. Publicarem el nom del guanyador a Instagram.

sorteig!
Entra a l’Instagram 

d’ARAESPORT:  @araesport,

busca la publicació amb 

aquesta imatge i PARTICIPA!

www.guineubeer.com

CONTINGUT DEL LOT:
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· Txiripa American Ipa

· Jack the RIPA Ipa

· Blatdesac Weisse
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Paula
Fernández

Quan no va vestida de curt es reservada, tímida a esto-
nes i procura passar inadvertida, però trepitjant la ges-
pa i amb les botes calçades, es transforma, s’hi deixa 
la pell, lluita, es multiplica, mima la pilota, defensa allò 
en el que creu i creu en el treball, en les companyes, 
en l’equip, en l’esport femení i en el futbol per damunt 
de totes les coses. Així és la santfruitosenca Paula 
Fernández que compleix la seva segona temporada al 
Rayo Vallecano de la Primera Divisió de Futbol Femení 
després d’haver passat dos anys a Màlaga i haver sortit 
del planter del F.C. Barcelona. Una trajectòria llarga i 
intensa que, malgrat això, tot just està començant.

Del pati de l’escola a 1ª Divisió

Entrevista: Pere Flores  
Imatges: Paula Fernández
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Com que l’actualitat mana, 
toca començar pel final. Com 
va aquesta temporada a 
la Lliga Iberdrola amb el 
Rayo?

La situació sanitària que vivim 
ho complica tot, però tenim 
la sort d’anar jugant i fer el 
que ens agrada, la qual cosa 
és un privilegi veient com 
estan les coses i com estan 
altres col·lectius i la societat 
en general. Des del punt de 
vista esportiu estem tenim 
alguns alts i baixos i la zona 
mitja de la taula és el lloc per 
on ens movem. Tot i això hem 
apretat força a alguns dels 
teòrics grans de la primera 
divisió i pràcticament no hi ha 
hagut fins ara cap partit que 
no haguem tingut opcions de 
guanyar-lo. Finalment, des 
de la perspectiva personal, 
continuo creixent, treballant 
al màxim en tots i cadascun 
dels entrenaments. Aquesta 
és la meva prioritat diària i 
això s’està traduint en força 
protagonisme a l’equip i la 
presència a la majoria d’aline-
acions inicials, però aquest 
últim no és l’objectiu; el que 
compta és sumar sempre 
amb les companyes i complir 
amb el que el nostre entrena-
dor ens demana. L’equip, el 
grup, estan i han d’estar per 
sobre de tot.

I la vida a Madrid, a Valle-
cas, com prova?

Força bé, comparteixo una 
casa unifamiliar amb altres 
companyes de l’equip i el 
cert és que estem molt bé i 
la convivència és molt bona 
i positiva. El meu dia a dia 
és el resultat de combinar el 
futbol i els meus estudis, ja 
que estic cursant la carrera 
de Ciències de l’Activitat Fí-
sica i l’Esport i, com que tinc 
molt clar que, al marge de la 
meva condició d’esportista 
professional, cal créixer en 
tots els aspectes i formar-te 
permanentment pensant 
en el dia que la dedicació 
professional com a jugadora 

s’acabi i toqui obrir una altra 
etapa en la meva vida. Tenint 
en compte la situació de la 
pandèmia i les dificultats que 
comporta per a les classes 
presencials de la Universitat, 
això implica que estic força 
tancada en la meva habita-
ció quan soc a casa i no em 
queda gaire temps per dedi-
car-lo a altres coses, sobretot 
en època d’exàmens.

Vas sortir de Sant Fruitós 
per anar al Màlaga CF i ara 
ets a Madrid. Hi ha mo-
ments d’enyor cap als de 
casa?

Sempre hi ha moments 
en que hi penses més que 

Amb la Selecció Catalana, temporada 2016/17
Illes Balears 0 - Selecció Catalana 3
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E N T R E V I S T A

d’altres, però és una qüestió 
que crec que porto força bé. 
Solem parlar gairebé cada 
dia i em venen a veure cada 
cop que poden, tant ara com 
quan vaig estar a Màlaga. 
De tota manera, hi estic més 
ho menys acostumada i ho 
tinc força assumit. A més, 
ja vaig haver de conviure 
amb aquesta situació fa un 
bon grapat d’anys perquè 
ben aviat vaig començar a 
tenir convocatòries amb la 
selecció en totes les seves 
categories amb el que això 
comporta de concentracions 
de dues setmanes o 10 dies 
per preparar competicions 
i les mateixes competicions 
com ara Campionats d’Eu-
ropa o del Món en els quals 
t’estàs un bon grapat de 
dies fora de casa. Potser les 
primeres setmanes a Màlaga 
van ser més feixugues en 
aquest aspecte, però també 
vaig tenir la sort de compartir 
pis amb unes companyes que 
m’ho feien tot molt fàcil i, a 
més, em “cuidaven” força. 

Al marge de tot això està el 
fet que tant a Màlaga com 
al Rayo hi ha un nucli de se-
guidors i seguidores que ens 
donen molt de carinyo i ens 
fan sentir molt integrades. La 
llàstima és que en la situació 
actual, el contacte es limita 

Amb la Selecció Catalana, temporada 2016/17
Illes Balears 0 - Selecció Catalana 3

Copa Mundial sub17 Jordània 2016. 11 inicial Selecció Jordània 0 - Selecció Espanyola 6

Copa Mundial sub17 Jordània 2016. 
Selecció Espanyola 1 - Màxic 1. 
Premi a la millor jugadora del partit.

Copa Mundial sub17 Jordània 2016. Jordània 0 - Selecció Espanyola 6



E N T R E V I S T A

10 Març/Abril 2021

res asseguda al cotxe estudi-
ant o, simplement, passant el 
temps, pujant i baixant dels 
entrenaments i també volia 
millorar aquesta situació. En 
defi nitiva, em sentia prepa-
rada per llençar-me al món 
professional malgrat que això 
sempre fa un pel de vertigen.

Però, el cor culer el deus 
tenir.....

No se si el cor o el què. 
Evidentment sento moltes 
coses pel F.C. Barcelona i 
els seus colors pel que ha 
representat a la meva vida 
personal i esportiva i, de fet, 
tal com he dit abans, és un 

i es busquen jugadores amb 
rendiment immediat que, en 
molt poques ocasions, no 
poden ser les del planter. 
L’alternativa era jugar amb el 
B tot i que encara era juvenil 
i ja ho havia fet la temporada 
anterior i anar fent alguns 
entrenaments amb el primer 
equip, però de forma molt 
ocasional. De l’altre costat 
estaven el Màlaga i l’objectiu 
de pujar a primera divisió 
jugant ja a l’elit i alguna altra 
oferta que vaig desestimar. A 
tot això cal afegir el sacri-
fi ci personal i familiar que 
comportava jugar amb el F.C. 
Barcelona. Vaig passar un bon 
grapat d’anys amb moltes ho-

a les xarxes o a grups molt 
reduïts a la graderia segons 
on juguem.

Marxar al Màlaga va com-
portar deixar el F.C. Barcelo-
na, el club on et vas formar 
i al que vas arribar quan 
encara no havies fet els 10 
anys. Va ser dur marxar del 
Barça?

La decisió va ser meva. En 
aquest món, com en tots els 
àmbits professionals o labo-
rals, tots tenim les nostres fi -
tes i volem millorar i l’objectiu 
és sempre el de tenir les con-
dicions adients per fer-ho al 
ritme que creiem que volem 
assumir. En el moment de no 
continuar al Barça vaig valorar 
que era complicat seguir pro-
gressant a la velocitat i ritme 
que ho havia estat fent fi ns 
aleshores. Al primer equip 
incorporaven un bon grapat 
de jugadores de fora i a les 
de la casa ens podia arribar 
a ser més complicat disposar 
d’oportunitats per seguir crei-
xent. Amb això no vull dir que 
se’ns tanqués cap porta eh? 
El que passa és que no es pot 
tenir la mateixa continuïtat 
que a les categories inferiors 
perquè la exigència és més 
immediata. Diria que la cosa 
és que el ritme s’alenteix i 
es poden passar dues o tres 
temporades per arribar a dis-
posar de minuts i joc perquè 
el nivell d’exigència és tan alt 

Segona Divisió Nacional, temporada 2016/17 F.C. Barcelona B, 6 - RCD Espanyol, 0.
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porta que no està tancada de 
cap de les maneres. Si en el 
futur es donen les condicions 
per tornar-hi a tots els nivells: 
futbolístic, professional i per-
sonal, és clar que m’agradaria 
tornar a jugar al Barça, però 
ara per ara estic centrada en 
el que faig. Els meus colors 
són els del Rayo Vallecano 
perquè és el club que ha 
confi at en mi i m’ha plantejat 
un escenari on poder seguir 
creixent i evolucionant com 
a jugadora. Aquest és un 
aspecte que, segurament 
des de fora, des del món 
dels afi cionats, pot costar 
més d’entendre, però és la 
realitat del món professional. 

Una cosa és l’afi nitat i l’amor 
a uns colors, sentiment de 
club etc. i una altra són les 
qüestions professionals. Estic 
segura que a tothom li agra-
da millorar a la feina i, per 
sobre d’això, tothom es traça 
el seu propi camí professi-
onal amb errades i encerts, 
però buscant sempre el que 
creu que és millor. Aquesta 
elecció és el que de vegades 
costa entendre des de fora 
perquè es confonen els ter-
mes. Sovint llegim o sentim 
comentaris sobre jugadors 
que “traeixen” els seus clubs 
perquè marxen als clubs 
rivals, etc. però tot és més 
senzill i es limita a una decisió 

professional i personal. Estic 
segura que el Pep Guardiola 
se sent molt culer però està 
bé al City, com ho va estar al 
Bayern. Una cosa no té res 
a veure amb l’altra, tot i que 
des del punt de vista dels afi -
cionats també entenc que es 
puguin confondre els termes.

Posats a imaginar: imagina 
que el Reial Madrid et fa 
una oferta?

Jajajajaja!! Està clar que seria 
una sensació estranya i una 
decisió amb una component 
molt més complicada, però 
el plantejament és el ma-
teix, si arribés en el moment 

Temporada 2012/13. Primera Divisió femenina, categoria aleví/infantil, UD Tancat - F.C Barcelona
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podia cursar a Màlaga i de 
fet, hi va haver una setmana 
que apretaven fort perquè 
anés a passar revisió mèdica, 
plantejar detalls de contrac-
te, etc.. Jo m’ho volia pensar 
amb calma i tenir-ho molt 
clar perquè hi havia altres op-
cions i, al cap de pocs dies, el 
Madrid va començar a fer-se 
càrrec de la gestió (malgrat 
que no han canviat el nom 
fi ns aquesta temporada) i van 
aturar totes les negociacions 
que tenien amb mi i amb la 
resta de jugadores (quatre o 
cinc) per fer la temporada de 
transició. No dic, o no puc dir 
que m’hi hauria anat segur, 
però l’oportunitat hi va ser.

Podem dir que el futbol fe-
mení professional està ja en 
una fase de consolidació?

No, no, ni de bon tros!!! Que-
da encara molta feina per fer 

d’oferir-me un escenari de 
creixement personal i profes-
sional convenient, per què 
no? I això no comportaria, 
des del meu punt de vista, 
trair el meu “sentiment culer” 
malgrat que és evident que 
els sentiments podrien ser 
contradictoris, però estem 
parlant d’esport i professi-
onalitat. Crec que mentre 
cada cosa es deixi i ocupi el 
lloc que li correspon, no té 
perquè passar absolutament 
res. De fet, t’explicaré una 
cosa que no havia fet pública 
mai: setmanes abans d’in-
corporar-me al Rayo, el meu 
representant em va comuni-
car que tenia una oferta del 
Tacón de Madrid quan ja se 
sabia que el Reial Madrid 
acabaria desembarcant-hi. A 
mi m’anava be des del punt 
de vista logístic perquè a 
Madrid podia fer els estudis 
universitaris que faig i que no 

en tots els sentits. Des del 
punt de vista estructural hi ha 
molt a evolucionar i també 
quant a les condicions profes-
sionals i laborals. En el fons, 
tot en conjunt ha de créixer, 
però sobretot, consolidar-se. 
Això, evidentment no vol dir 
que els avenços que s’han 
fet els últims anys no siguin 
més que positius, però, a dia 
d’avui hi ha una certa  preca-
rietat que no es veu perquè 
queda amagada: condicions 
d’entrenaments, situacions 
laborals, desplaçaments, 
sous dignes, etc. Un exem-
ple estructural clar ha estat 
el protocol confús en quant 
a la situació de la pandèmia 
que s’ha aplicat a la nostra 
competició. 

És clar, són coses que no es 
veuen per televisió....

Evidentment. Tenir la difusió 

Lliga Iberdrola, temporada 2018/19 F.C. Betis, 1 - Màlaga C.F, 1. Lliga Iberdrola, temporada 2018/19 F.C. Màlaga C.F, 0 - At. Madrid, 3
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que té actualment la nostra 
competició és molt impor-
tant i ens suma moltíssim, 
però aquesta situació que, 
segurament també ha de 
poder ser millorable, no pot 
distreure ningú de la molta 
feina que queda per fer en 
tots els aspectes que envol-
ten el futbol femení d’elit i 
també el formatiu. Que els 
afi cionats puguin veure la 
majoria de partits per televi-
sió o que se’n parli força als 
mitjans de comunicació és 
extraordinari. Per una banda 
ho és la imatge i la difusió de 
la nostra activitat que dona, 
però sobretot, perquè això 
ha d’acabar servint per millo-
rar el nostre posicionament 
i fer que els patrocinadors, 
les empreses en general, ens 
vegin com a una competició 
i un esport atractiu no només 
des del punt de vista de la 
imatge, sinó també i sobre-
tot, des del punt de vista 
de la transmissió de valors. 
Això ha de fer que confi ïn 
en nosaltres, inverteixin i, en 
defi nitiva es generin mitjans 
per millorar la competició i 
els equips i per invertir en 
la base, en la formació, en 
aquelles etapes en les quals 
el futbol és, sobretot, una 
escola de vida.

Obrim doncs el “meló” 
de la base, però fem-ho 
des del punt de vista més 
personal. Què queda de la 
Paula que va començar a 
fer futbol com a extraes-
colar amb 4 anys a l’Escola 
PAIDOS de Sant Fruitós de 
Bages perquè volia imitar el 
que feia el seu germà?

Doncs crec que queda el 
més important: la il·lusió de 
sortir a un camp de futbol 
a entrenar o a disputar un 
partit, de mirar de millorar 
cada dia, de gaudir amb i 
de les meves companyes i la 

de lluitar pels meus somnis. 
Evidentment, a mida que 
vas creixent i fent camí, les 
percepcions varien, però crec 
que el concepte il·lusió és el 
que representa més be tot 
el que queda. Els somnis, els 
objectius s’han de perseguir 
amb il·lusió i aquesta mateixa 
il·lusió és la que t’empeny a 
assumir un i mil sacrifi cis que 
són necessaris per créixer. 
Res no arriba per casualitat 
i menys al món de l’esport. 
Si una setmana no entrenes 
bé, el dia de partit ho notes 
des del primer minut, si no 
mires d’esforçar-te a cada 

Lliga Iberdrola, temporada 2018/19 F.C. Màlaga C.F, 0 - At. Madrid, 3

Lliga Iberdrola, temporada 2020/21 Reial Madrid, 3 - Rayo Vallecano S.A.D, 1.
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acció més del que ho has fet 
a l’anterior, no evoluciones 
ni millores i, si no assumei-
xes viatges, hores i hores de 
cotxe, autobús, avió etc. fred, 
calor i tot el que comporta la 
practica esportiva a diferents 
nivells, no vas enlloc. I el 
motor de tot plegat són les 
ganes, la il·lusió de fer el que 
fas. Això és el que queda i el 
que hi és sempre, des de la 
primera vegada que entres a 
un camp per entrenar, a jugar 
un partit o simplement quan, 
de petita, jugues al carrer 
davant de casa.

Està clar que l’esport d’ini-
ciació és el motor de tot 
plegat i la base de la piràmi-
de que culmina amb l’etapa 
professional és decisiva a 
l’hora de parlar de la “salut” 
o arrelament de qualsevol 
disciplina

I tant! Las tasca que fan tots 
els clubs des del més gran 
al més petit amb els seus 
equips de formació, o be la 
de les escoles que tenen l’es-
port i més concretament el 
futbol com a activitat extraes-
colar, és la més important en 
tot aquest procés perquè no 
es tracta de formar espor-
tistes o jugadores de futbol 
que arribin a primera divisió 
i tinguin una carrera espor-
tiva brillant, del que jo crec 
que es tracta és de formar 
persones a través del futbol i 

l’esport en general. Crec que 
l’important és que les nenes 
i nens entenguin que prac-
ticar esport és una manera 

molt important de fer salut 
i cuidar-se, que han de tenir 
una alimentació sana i equi-
librada i, sobretot, que han 

Escola PAIDOS, Torneig de Pasqua 2009.

C.E Manresa, temporada 2009/10
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de gaudir del que fan i de 
les companyes i companys. 
Han de compartir amb els i 
les altres les seves ganes de 
passar-ho be, han d’enten-
dre que les individualitats no 
serveixen per a res i també a 
respectar els rivals, els àrbi-
tres i el que els diuen les en-
trenadores i entrenadors que 
juguen un paper importan-
tíssim en tot aquest procés i, 
sovint són els grans oblidats. 
Només es parla d’algun d’ells 
quan surt el reportatge tòpic 
sobre qui va ser el descobri-
dor de tal o qual jugador o 
jugador destacat quan això 
no té cap importància ja que, 
en la meva opinió, no es 
tracta de descobrir fi gures, 
sinó de formar persones. 
Després, si alguna d’aques-
tes persones arriba a l’elit, 
doncs molt millor, però les 
més importants en termes de 
formació són totes les altres i 
la pròpia base i formació més 
enllà del futbol de qui arriba 
al professionalisme.

I en tot això, com encaixa la 
competitivitat; les ganes de 
guanyar com a objectiu?

Aquest és el gran equilibri 
que segur que costa molt 
de mantenir per part dels 
formadors i entrenadors 
de iniciació. Està clar que 
tots volem fer les coses de 
la millor manera possible i 
evolucionar per ser millors 

cada dia, però això també 
ens ajuda a perseguir els 
nostres objectius. Les nenes 
i nens que entrenen i juguen 
cada setmana i es formen 
i creixen, tenen i, crec que 
han de tenir, una certa part 
d’esperit competitiu, no el 
de guanyar a qualsevol preu 
o fer que guanyar sigui l’únic 
objectiu, sinó el de guanyar 
com a conclusió del que es 
diverteixen i de com van 
millorant en els entrenaments 
i en els partits no en solitari, 

sinó amb les seves compa-
nyes i companys. Crec que a 
la formació hi ha d’haver un 
cert esperit competitiu, però 
ha d’estar en el lloc i la mesu-
ra que li toca. Tot ha d’estar 
en equilibri i en la seva justa 
mida. En el fons és com quan 
cuines (m’hi vaig haver de 
posar de valent quan vaig 
marxar a Màlaga! Jajajaja). Si 
estàs fent qualsevol plat per 
senzill o complicat que sigui 
i no li poses gens de sal, pot 
quedar poc gustós, però si et 

Lliga Iberdrola, temporada 2020/21. Rayo Vallecano S.A.D, 3 - S.D Eibar, 0
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I fi nalment, com sempre:

Una pel·lícula? 
Coco
Una cançó o grup de músi-
ca?
Todos los besos - Los Rebu-
jitos
Tens algún costum o supers-
tició?
Fer dos salts abans de co-
mençar el partit
Un llibre?
“Míster, ¿por qué yo no?” de 
Toni (Anty) García

passes, després no hi ha que 
se’l pugui menjar perquè està 
massa salat i aquest regust 
“mata” el de la resta d’ele-
ments que porta el plat. Sé 
que és possiblement la tasca 
més complicada dels entre-
nadors de base, però la cosa 
es posar la competitivitat en 
el lloc i la mesura que toca, ni 
sobrevalorar-la, ni ignorar-la.

Tornem ja per a acabar a tu 
com a esportista d’elit i la 
teva trajectòria professional 

al futbol femení. Com veus 
el teu futur.

Doncs veig que em queda 
molt per fer perquè aquesta 
trajectòria professional està 
tot just al seu començament. 
Cada dia acumulo més 
experiència i crec que ara ja 
estic plenament consolidada 
com a jugadora de primera 
divisió. Malgrat això, cal 
seguir treballant cada dia 
com si fos el primer perquè 
el nivell evoluciona constant-

ment i no et pots adormir. 
El que vull és seguir creixent 
i treballant per aconseguir 
objectius cada vegada més 
grans, tant des del punt de 
vista individual com col·lectiu. 
Vull lluitar per guanyar títols a 
tots els nivells com a conse-
qüència de la feina ben feta, 
tant des del punt de vista 
personal com de l’equip.

I això com encaixa amb con-
tinuar o no al Rayo?

No és ben be això. Encaixa o 
encaixarà amb estar al lloc on 
creguin en les meves possibi-
litats i m’ofereixin l’escenari 
per continuar creixent com 
a jugadora i assolir els meus 
objectius.

Selecció Espanyola, foto ofi cial Mundial sub20 França 2018 

Final Campionat d’Europa sub19 Irlanda del Nord 2017. Espanya, 3 - França, 2.
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Paula 
Fernández
Jiménez
Data naixement: 
01/07/199 Sant Fruitós de Bages
Posició: Centrecampista

EQUIPS:
2005-2009 Escola paidos
2009-2011 CE Manresa
2011-2017 F.C Barcelona 
2017-2019 Màlaga F.C
2019-2021 Rayo Vallecano

TÍTOLS:
- 2012 - 3a cl. Campionat Espanya sub12 (Sel. Cat) 

- 2014 - 1a Cl. Campionat Espanya sub16 (Sel. Cat) 

- 2015 - 1a Cl. Campionat Europa sub17 d’Islàndia (Sel.Esp.)

- 2016 - 1a Cl. Campionat d’Espanya sub18 (Sel. Cat). 

- 2016 - 2a Cl. Campionat d’Europa sub17 de Bielorrúsia (Sel.Esp.)

- 2016 - 3a Cl. Campionat del Món sub17 de Jordània (Sel.Esp.)

- 2017 - 2a Cl. Campionat Espanya sub18 (Sel. Cat)

- 2017 - 1a Cl. Campionat Europa sub18 d’Irlanda del Nord (Sel.Esp.). 

- 2018 - 2a Cl. Campionat del Món sub20 de França (Sel.Esp.).

- 2018 - Ascens a Primera Divisió Femenina amb el Màlaga C.F Femení. 

ALGUNES DADES...

Escola PAIDOS, Torneig de Pàsqua 2019.
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El llibre “La capsa de cartró”.
Un àlbum il·lustrat pensat 
per millorar l’autoestima 
dels infants. Escrit i il·lustrat 
per la santpedorenca Elsa 
Colldeforn.

L’Albert és un nen a qui no li 
agrada gaire anar a l’escola, 
però un dia la mestra els 
porta una sorpresa que el 
farà canviar d’opinió: una 
capsa de cartó. 

TÍTOL: La capsa de cartró
AUTOR: Elsa Colldeforn
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Col·lecció: Petit Parcir
ANY: 2020

Publicat amb el segell de 
Llibre Local, que garan-
teix que el 100% de l’ela-
boració - des del disseny 
fi ns la impressió- s’ha dut 
a terme per professionals 

En sortegem un exemplar a través 
del nostre instagram, participeu-hi! 
Només heu de seguir els perfi ls de @
llibresparcir i @araesport i deixar-nos 
un comentari a la publicació.
El sorteig el farem el 31 de març i 
donarem a conèixer el guanyador al 
mateix Instagram.

Escrit amb lletra de pal, perfecte per als nens i les 
nenes que començen a llegir.

i empreses catalanes. 
Visiteu llibrelocal.cat per 
conèixer millor aquesta 
iniciativa.

US RECOMANEM...
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TROBAR L’EQUILIBRI
Guillem Puig

L’equilibri és fonamental 
per moure’ns. De fet un 
dels principis bàsics del cos 
humà és estabilitzar i des-
prés moure. Tot moviment 
necessita una preparació 
prèvia, tot i que sovint ja 
és tan inconscient que ni 
ens n’adonem. Això també 
passa a una escala superi-
or, quan ens referim a tot 
el nostre cos respecte de 
l’entorn. Hem de sentir-nos 
estables per poder interacci-
onar amb el que ens envol-
ta, anem a peu, amb bicicle-
ta o sobre la corda fluixa. Us 
imagineu anar pel món com 
si anéssiu en metro drets 
i sense agafar-vos enlloc? 
Doncs malauradament això 
pot passar, si per alguna raó 
o altra, l’organisme perd fa-
cultats a l’hora de controlar 
el balanç del cos respecte 
l’entorn. 

L’ equilibri l’aconseguim 
gràcies a l’activació dels 
sistemes de control de la 
nostra posició respecte el 
que ens envolta. Això vol 
dir que tenim un seguit de 
receptors (per tot el cos) 
encarregats d’enviar infor-
mació al nostre sistema ner-
viós. Aleshores aquest envia 
la resposta que creu adient 
per reubicar el cos en 
l’espai. Aquests sistemes de 
control també fan una acció 
importantíssima, la d’anti-
cipar els desequilibris que 
ens desafiaran. Preparen el 
cos per a un moviment pre-
visible, i així s’aconsegueix 
una resposta molt entrena-
da i amb garanties d’èxit. 
Imaginem-nos que anem 
amb cotxe per una carretera 
plena de revolts, la persona 
conductora sap perfecta-
ment quan farà els cops de 

volant, els acompanyants 
en canvi, van a la mercè del 
que faci qui està conduint. 
És molt poc probable que el 
conductor es maregi, però 
dels acompanyants ni pot 
haver més d’un que perdi 
les ganes de dinar. Això 
es deu a la falta de control 
anticipador dels moviments 
que vindran, estan fora del 
nostre control, i això crea 
inestabilitat. Si a més a més 
estiguéssim pendents d’una 
lectura o el mòbil, el nostre 
sistema vestibular comença-
ria a quedar desbordat. 

Un trastorn d’equilibri pot 
presentar-se quan hi ha alte-
racions del sistema muscu-
loesquelètic, patologies del 
sistema nerviós, problemes 
metabòlics o infecciosos, 
o molt freqüentment per 
patologia de l’orella inter-
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na, sovint presentat com a 
vertigen. 

El vertigen és una il·lusió de 
moviment rotatori que ex-
perimenten els qui el patei-
xen. Pot durar uns segons, 
però també pot durar hores 
i fins i tot dies. La majoria 
de vegades trobem com a 
responsable l’orella interna, 
un òrgan que gestiona la 
informació auditiva i té una 
gran implicació en el control 
de l’equilibri. Durant una crisi 
de vertigen es produeix una 
il·lusió de moviment rotatori, 
amb dificultats per orientar-se, 
que sol anar acompanyat de 
sensació de nàusees i inclús 
de vòmits. Produeix nivells 
elevats d’ansietat, i sovint, 
un cop finalitzada, pot deixar 
una sensació d’inestabilitat 
postural amb dificultats per 
caminar, sensació de flotació 
o de com si ens estiguessin 
empenyent cap a un costat. 

Primer de tot cal identificar 
quina pot ser la causa; per 
què em venen aquests mare-
jos? Per què roda l’habitació 
quan m’estiro al llit? Com és 
que quan passejo per carrers 
concorreguts amb llums tinc 

S A L U T
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l’espai, tal i com fan els 
ballarins que donen voltes 
sobre si mateixos i no es 
maregen. Això es pot fer 
a través de tècniques que 
estimulen el sistema vesti-
bular i cognitiu de manera 
gradual i assimilable per al 
pacient. En aquest punt la 
fisioteràpia ha destacat per 
ser molt efectiva a l’hora de 
proporcionar una millora 
considerable de la qualitat 
de vida i amb efectes per-
durables en el temps. Si pa-
tiu algun trastorn d’equilibri, 
us animo a no quedar-vos 
només amb l’ús de medica-
ments, recordeu que moltes 
vegades el moviment és 
vida, penseu en quan us 
gronxàveu de petits, potser 
ja us queda molt lluny, però 
val la pena tornar-hi de tant 
en tant. El cos s’adapta si 
li deixem prou temps per 
fer-ho, però malauradament 
també es desacostuma amb 
facilitat.

Guillem Puig Junyent

Fisioterapeuta col·legiat  
núm. 8369. Especialista en 
Teràpia Manual en el Concepte 
Maitland, Dolor Miofascial, 
Punció Seca i Control Motor.

la sensació de caure cap a 
un costat? O per què em 
venen nàusees si veig els 
passadissos estrets i per-
fectament estructurats del 
supermercat? Tot plegat cal 
una anamnesi ben estruc-
turada, és a dir escoltar la 
història de cada persona, i 
també escoltar i observar els 
símptomes i signes que es 
presenten. Moltes vegades 
però, un cop trobada la 
causa, podem haver desco-
bert només la gota que ha 
fet vessar el got. És a dir, 
que molt probablement, 
ens caldrà fer un reentre-
nament per aprendre altre 
vegada a desafiar el nostre 
sistema vestibular, que 
pot estar sensibilitzat per 
culpa de les seqüeles de 
les diferents crisis. Això vol 
dir que una persona que ha 
patit vertigen a causa d’una 
afectació de l’orella interna 
pot tenir el problema del tot 
solucionat, no existeix lesió 
ni patologia, però el cer-
vell continua recordant els 
vertígens causats per alguns 
girs i moviments inesperats, 
i respon amb una resposta 
exagerada, com ara una in-
estabilitat o mareig fora de 
l’habitual. Per tant, haurem 
d’educar els nostres centres 
reguladors de la percepció 
del nostre cos respecte de 
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Durant les últimes setmanes, i alternant l’activitat presencial, 
quan es podia, amb l’adaptació del Complex Esportiu de les 
Piscines a les mesures actuals, l’equip de fi tness de les Piscines 
Manresa ha estat preparant aquest nou projecte. 
Es tracta d’un nou servei de classes online, accessible gratuïta-
ment per a tots els abonats complets (ja sigui adult, jove, gent 
gran o bé que tingui la tarifa reduïda), i a un preu de 9’95€ al 
mes per a la resta. 
El nou servei accessible des de l’APP Piscines Manresa i des 
de l’àrea d’abonats de la pàgina web, té actives classes de Cos i 
Ment, Workout i Dance, que aniran ampliant setmanalment. 
Les classes estaran dirigides pels mateixos tècnics que les fan 
presencialment al Complex Esportiu de les Piscines. 

Les Piscines Municipals de 
Manresa inicien un nou servei 
de classes virtuals
El nou servei, neix de l’èxit de les classes online durant el 
primer confi nament i la necessitat de trobar solucions 
adaptables a les restriccions socials.
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C
omencem responent a 
la pregunta, què és un 
PUMPTRACK ? Dons bé, 
essencialment és un cir-

cuit per a bicicletes, tot i que 
també t’ho pots passar bé 
amb qualsevol vehicle amb 
rodes, com patinets o rollers. 
Aquest circuit que acostuma a 
tenir unes dimensions relati-
vament petites està dissenyat 
amb criteri, de manera que es 
pugui fer una volta sencera al 
circuit sense haver de pedalar, 
aprofitant les inèrcies de les 
corbes i canvis de rasants, 
gairebé fent treballar mes els 
braços que les cames. Se’n 
poden trobar d’asfalt o de ter-
ra compactada, però perquè 
us feu una idea, la clau d’un 
bon pumptrack recau en el 

disseny, com un projecte  
d’enginyeria, on és important 
entre altres coses, l’evacuació 
de l’aigua perquè no s’hi fa-
cin bassals i que els “bumbs” 
(vots) i corbes tinguin els 
angles adequats perquè les 
bicicletes puguin aprofitar 
les inèrcies. De vegades la 
diferencia entre pumptrack 
i un circuit de BMX es molt 
petita i només canvia el tipus 
de bicicleta per a la qual ha 
estat pensat el seu disseny.

Des de fa uns anys els 
pumptrack proliferen i això 
segurament necessita una ex-
plicació. Obro parèntesi per 
dir que a Santpedor mateix, 
des d’on escric aquest article, 
o a Castellnou de Bages ja 

n’hi ha de previstos i esperem 
que aviat els puguem gaudir, 
llàstima que en alguns casos 
la burocràcia administrativa 
encalli aquest tipus de pro-
jectes. 

El creixement dels pumptraks 
és un reflex de la tendència 
social a nivell esportiu, el ci-
clisme és un dels esports amb 
més llicències federatives 
però no gaudeix d’equipa-
ments als nostres municipis. 
Potser els pumptracks són 
una bona sortida a la deman-
da creixent d’espais on gaudir 
de la bicicleta dins dels 
pobles i ciutats i, a nivell de 
gestió municipal, una bona 
ocasió per a resoldre el greu-
ge comparatiu existent.

Segueix a la pàgina 26

la moda dels pumptracks
Raül Montfort

p u m p t r a c k s
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Circula amb seguretat amb 
un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)

Què és un VMP?
S’entén per VMP un vehicle d’una o més rodes 
d’una única plaça propulsat exclusivament 
per motors elèctrics que poden proporcionar 
una velocitat d’entre 6 i 25 km/h i amb seients 
que no superin els 54 cm d’alçada
Cal inscriure a la DGT aquells vehicles que 
superin els 25 km/h o que portin un seient a 
una alçada de més de 54 cm.

 

Només es pot circular per les calçades  
i els carrils bici

No oblidis posar-te el casc

No es permet circular per les voreres  
ni per les zones de vianants
No es permet conduir amb auriculars 
o parlant per telèfon, ni circular amb 
passatgers (només hi pot anar el conductor)

A la nit o en situacions de visibilitat 
escassa, cal portar llums i roba reflectant
Recorda: com amb qualsevol vehicle, 
la persona que condueix un VMP té 
l’obligació de sotmetre’s a les proves 
d’alcohol i drogues
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Inicialment els pumptracks 
van sorgir com una evolució 
del “boom” dels skateparks 
i com no podia ser d’altre 
manera, des d’Estats Units es 
va importar aquest model a 
Europa, amb la sort de que el 
primer pumptrack es va cons-
truir a La Clau (Sant Llorenç 
Savall (Vallès Occidental), grà-
cies a l’enginy de gent com el 
Manel Ibars un dels impulsors 
d’aquest tema al nostre país. 
Actualment a Catalunya hi ha 

pumptracks significatius com 
els de Guissona, Castellolí, 
la Clau o l’Escala, però es 
complicat tenir-ne un regis-
tre, esperem que en breu al 
Bages en tinguem, almenys 
dos!

Hem d’entendre que un espai 
com el pumptrack és un lloc 
per a totes les edats i fins i 
tot alguns dissenys, compa-
ginen les pistes més comple-
xes per als adults amb pistes 

mes fàcils per als més petits 
de la casa. El fet de que sigui 
apte per a totes les edats li 
dóna un caire lúdic i podria 
explicar-ne també el seu èxit. 
Els pumptracks són un espai 
de connexió i de trobada 
entre diferents colles i grups 
de bicis del poble o ciutat, 
són un espai social, més o 
menys ben preparat, amb 
llocs per menjar i beure, fins i 
tot alguns tenen una zona de 
barbacoes, lavabos o centres 
de lloguer de bicicletes. Les 
possibilitats amb l’excusa 
de tenir un pumptrack són 
moltes i fins i tot es poden 
organitzar campionats o es-
deveniments que tinguin com 
a fil conductor el circuit. 

En alguns municipis s’està 
demostrant que és un reclam 
turístic ja que al visitar aques-
tes instal·lacions també se’n 
beneficia el negoci local i es 
dinamitza el poble. 

Esperem una llarga vida a 
aquests espais públics indis-
pensables per adaptar les ciu-
tats i pobles a les necessitats 
lúdiques del segle XXI i no 
quedar-nos amb equipaments 
obsolets i innecessaris.

Raül Montfort.

p u m p t r a c k s
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DEL 26 DE FEBRER AL 
15 DE MARÇ

CIRCUITS ESPORTIUS 
DEL BAGES
Sis circuits d’entre 5 i 10 km 
pels voltants de les poblacions 
de Sallent, Santpedor, Sant 
Fruitós de Bages, Calders, 
Sant Joan de Vilatorrada i 
Sant Vicenç de Castellet. Els 
recorreguts són aptes per a 
tothom i estan degudament 
senyalitzats amb fl etxes i 
cintes perquè sigui fàcil seguir 
el track, que es podrà descar-
regar escanejant els codis QR 
dels cartells informatius de 
cada un dels pobles via Wiki-
loc o participant a través de 
l’app Strava. Tots els circuits 
contenen un punt emblemàtic 
on realitzar una fotografi a per 
compartir a les xarxes socials 
amb el hashtag #BagesActiu 
i etiquetar a @consell_espor-
tiu_bages i l’ajuntament en 
concret de la població on s’està 
realitzant el circuit.

DEL 7 AL 31 DE MARÇ

TRANSÈQUIA
Edició Especial
Els benefi cis aniran destinats 
a la lluita contra la Covid-19
Recorregut a través de la 
Sèquia, un canal d’aigua que 
origina les Festes de la Llum, 
que es celebren cada any a 
Manresa el dia 21 de febrer.

Des de Balsareny, passant pels 
termes municipals de Sallent, 
Santpedor i Sant Fruitós de 
Bages, fi ns arribar al Parc de 
l’Agulla de Manresa.
+Info: http://parcdelasequia.
cat/transequia/
Balsareny

DIUMENGE 14 DE MARÇ

CURSA DE LA DONA 
DE MANRESA
Edició especial GRATUÏTA
5Km Caminant o corrent
Sortida: Des de casa teva.
Descarrega’t el dorsal i impri-
meix-lo a casa. Trobaràs un 
codi QR per accedir-hi  a la 
pàgina 37 de la revista.
Manresa

PUGO REGIS TRAIL
- 24 Km +1000
- 14 Km + 575
De recorreguts circulars amb 
sortida i arribada a Puig-Reig.
Sortida: A les 9h (llarga) i a les 
9.15h (curta) del Castell de Puig 
- Reig
Arribada: Passeig de la Via.
La cursa de muntanya de Puig 
Reig, terra de templers i obrers. 
Per a conèixer i recórrer el Baix 
Berguedà i el seu terreny, 100% 
corriols ràpids i tècnics que fan 
gaudir d’una experiència única.
+Info: https://pugoregistrail.cat
Puig-Reig

PER PUBLICAR A  L’AGENDA:
publicitat@araesport.cat

DIUMENGE 28 DE MARÇ

5 CIMS
Quatre circuits:
53 Km +2.100m
28 Km + 815m
17Km + 650
10 Km + 289m
Sortida: Zona esportiva
Hora: A les 8h; 9h; 10h i 11h
Per a descobrir els racons 
amagats de les Guilleries:  Roca 
Cercenedes, Sant Miquel de 
Solterra, la Mare de Déu del 
Coll, Sant Gregori o Puigdefrou.
+Info: https://www.5cims.cat/
Osor

XTRAIL SERIES RUN
Diferents circuits pensats
per a tots els públics que per-
meten conèixer els racons del 
Maresme. Una cursa trencaca-
mes que transòrre per corriols.
-25,5 Km +960m
-14 Km +480m
-8,5 Km +325
+Info: https://ca.xtrailseriesrun.
com/mataro
Mataró

DISSABTE 10 D’ABRIL

ULTRA MONTSENY
En el cas de no ser 
possible realitzar la cursa en 
aquesta data, passarà 
al 19 de juny.
- Ultra Montseny: 
76 Km +4374m
Hora: 6h. 
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CIRCUITS ESPORTIUS DEL BAGES
Donada la situació actual en la qual ens trobem, reinventar-se i 
adaptar-se són dues paraules que han passat a formar part del 
nostre diccionari més que mai. Per això, des del Consell Esportiu 
del Bages no hem volgut aturar-nos i hem seguit endavant amb 
les activitats esportives fent un rentat de cara al Cros Escolar que 
s’havia fet any rere any.
Enguany la nova proposta són els Circuits Esportius del Bages, 
una activitat oberta des del 26 de febrer fi ns al 15 de març, on 
posem a disposició de tothom sis circuits d’entre 5 i 10 km pels 
voltants de les poblacions de Sallent, Santpedor, Sant Fruitós 
de Bages, Calders, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de 
Castellet. Els recorreguts són aptes per a tothom i estan degu-
dament senyalitzats amb fl etxes i cintes perquè sigui fàcil seguir 
el track, que es podrà descarregar escanejant els codis QR dels 
cartells informatius de cada un dels pobles via Wikiloc o partici-
pant a través de l’app Strava. Tots els circuits contenen un punt 
emblemàtic on realitzar una fotografi a per compartir a les xarxes 
socials amb el hashtag #BagesActiu i etiquetar a @consell_es-
portiu_bages i l’ajuntament en concret de la població on s’està 
realitzant el circuit.
Ja que volem que participi tanta gent com sigui possible, aprofi -
tem per fer una crida a la responsabilitat individual i demanem el 
respecte de les indicacions donades pel PROCICAT en referència a 
les mesures de seguretat de distàncies, grups bombolla i l’ús de la 
mascareta en el transcurs de l’activitat. Així doncs, al ser una jorna-
da esportiva a l’aire lliure, ha de prevaldre el civisme i el respecte 
per l’entorn, les senyalitzacions, els veïns i veïnes i els vianants o 
esportistes que realitzin els circuits.

Sortida i arribada: Viladrau
- Sant Pere - Viladrau: 
44 Km + 2780m
Hora: 10h
No és un circuit circular, 
l’organització posa un servei 
(opcional) d’autobusos que 
sortiràn de  Viladrau a les 8.15 
amb destinació a Sant Pere de 
Vilamajor
-Montseny-Viladrau:
22Km + 1747m
No és un circuit circular, opció 
de contractar servei d’autobús.
Sortida al poble del Montseny i 
arribada a Viladrau.
+ Info: https://www.ultra-
montseny.com
Viladrau

DISSABTE 10 I 
DIUMENGE 11 D’ABRIL 

SOBREPUNY TRAIL
2a prova de la 
Copa Catalana de Curses 
Verticals de la FEEC.Córrer 
per paratges únics i extraordi-
naris que de ben segur no et 
deixaràn indiferent. Arriba fi ns 
al cim del Sobrepuny, un dels 
miradors més espectaculars de 
la comarca del Berguedà.
-24Km +1738m (trail)
-12 Km + 856 (express)
- 3,53 Km + 775m (vertical)
+Info: https://www.sobrepuny-
trail.cat
La Nou de Berguedà

7a Edició 
TERRA NEGRA
Cursa de muntanya indivi-
dual, amb la col.laboració de 
l’Ajuntament de Sant Iscle 

+INFO ACTUALITZADA A  
www.araesport.cat

de Vallalta, que recòrre els 
paratges més bonics, salvatges 
i amagats del Montnegre. Un 
laberint de corriols tècnics.
-21,4km. +941m
-12km. +665m
Sortida conjunta a les 9h.
+Info: https://www.terranegra-
trail.cat
Sant Iscle de Vallalta 

Aquests són alguns esdeve-
niments esportius que en el 
dia de publicació de la revista 
estan programats i no suspe-
sos. Cal veure la informació 
de cada organització a mida 
que s’acosta la data, tenint en 
compte les mesures i restric-
cions a complir en cada mo-
ment a causa de la Covid-19.
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SUBS
CRIU

TE
Escaneja aquest codi qr 
per subscriure’t i veure 
els avantatges actualitzats

subscriptors
www.araesport.cat/subscripcions

AVANTATGES

ET REGALEM 
AQUESTA PRÀCTICA
BANDA ELÀSTICABANDA ELÀSTICA

FARMÀCIA
MAYOR

+INFO: 662 07 94 00

Troba l’entrenament 

personalitzat que faci treure 

el teu màxim potencial i 

comença a entrenar!

+INFO: 662 07 94 00
Dona’t d’alta a la guia d’entrenadors personals! és gratuït.

I si vols tenir més visibilitat, ho pots fer amb la modalitat prèmium. 
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C
om si del poblet gal 
d’Astèrix es tractés, el 
CE Manresa resisteix, 
il·lusiona i s’està reinven-

tant en plena pandèmia, una 
crisi que està afectant greu-
ment el sector de l’esport. La 
seva poció màgica, la troba-
reu en aquest reportatge.

El CE Manresa, fundat el 
1906, ha passat èpoques de 
tots els colors. La transició del 
Pujolet al Nou Congost dels 
anys vuitanta ja ha quedat 
enrere i l’entitat viu una 
obsessió (positiva) per acos-
tar-se a la ciutat i aconseguir 
una massa social nova, jove 
i sense renunciar a les seves 
arrels històriques. El lema 
#ManresaNextGeneration és 

només la punta de l’iceberg 
del seu projecte. 
I és que el principal equip de 
futbol de la Catalunya central 
ja acumula uns mesos d’una 
certa estabilitat. Fa poc més 
d’un any, es va formar una 
junta gestora que va salvar 
el “match point” que tenia 
el club per qüestions econò-
miques. A l’estiu, els socis 
van aprovar que la gestora es 
convertís en Junta Directiva. 
Des de llavors, hores i hores 
de treball, tot i les càrregues 
del passat i de la problemà-
tica per la covid-19. És per 
això que la presidenta, Ruth 
Guerrero, creu que “El millor 
que tenim actualment és 
l’equip humà. Junta Directiva 
i cos tècnic amb un projecte 

comú que passa per enfortir 
les nostres debilitats i poten-
ciar les nostres fortaleses. I el 
més important, els jugadors 
i jugadores del futbol base 
que, malgrat la situació atípi-
ca que estan vivint, no perden 
l’entusiasme per reprendre 
l’activitat esportiva després 
de cada aturada amb les il·lu-
sions, pràcticament, intactes; 
les seves famílies, que ens 
han acompanyat durant tot 
aquest temps adaptant-se a 
cada canvi amb la major com-
prensió. I fi nalment, el primer 
equip, un grup de nois que 
ho donen tot al terreny de joc 
i que, a més, ens demostren, 
dia a dia, el seu compromís 
amb els colors que vestei-
xen”. En aquest sentit, José 

Què és el 
#ManresaNextGeneration ?

C L U B S  E S P O R T I U S
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Sánchez, delegat del primer 
equip i membre del club des 
de fa més de 40 anys (tot un 
emblema), valora que “És un 
èxit la sostenibilitat del C.E. 
Manresa en uns moments 
on manquen molts ingressos 
com el taquillatge, el bar… 
estem molt satisfets amb el 
treball directiu perquè es fan 
accions, publicitat, etc. que 
permeten que vagin sortint 
patrocinadors que aposten 
pel present i el futur del 
Manresa”.

Costa: “tenim un equip 
molt jove que transmet 
molta energia”

A
mb aquest panorama, 
el primer equip dels 
manresans, que juga a 
la potent Tercera Divisió, 

ha aixecat passions des de 
l’agost. Els diables vermells 
van acabar invictes la pretem-

porada, derrotant, fins i tot, 
diversos equips de la Segona 
B. Actualment (febrer/març), 
lluiten entre els millors de la 
seva classificació. L’objectiu 
no era l’ascens a Segona B, 
però l’equip no renuncia a 
lluitar-hi, ja que ha “tutejat” 
tots els rivals, la majoria amb 
un pressupost superior. El tèc-
nic i director esportiu, Ferran 
Costa, pensa que “Tenim un 
equip molt jove que transmet 

molta energia i moltes ganes 
i, en un club que s’està reno-
vant, és vital disposar d’un 
grup que et genera aquesta 
il·lusió, especialment perquè 
sigui el mirall dels nois i noies 
de la resta de l’entitat”. En 
més d’un partit, l’onze sobre 
el terreny de joc ha tingut 
poc més de 20 anys i molts 
jugadors són de Manresa 
o de la comarca. Guerrero 
afegeix que “Disposar d’un 
primer equip jove i amb ju-
gadors de proximitat era per 
nosaltres una prioritat”. És 
d’aquí d’on va néixer la marca 
Manresa Next Generation. 

El portaveu del club, Francesc 
Sòria, insisteix en una idea: 
“Volem que el jovent s’acosti 
al Congost, quan la crisi pel 
coronavirus ho permeti. Hem 
creat quotes de socis que 
han trencat preus en el futbol 
semiprofessional. Prepararem 

C L U B S  E S P O R T I U S

Ruth Guerrero, una presidenta que transmet optimisme

Ferran Costa en la presentació d’una temporada il·lusionant
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una nova campanya per a la 
segona fase de la competició. 
Especialment anirà adreçada 
a nois i noies que són com els 
nostres futbolistes: descarats 
i amb ganes de menjar-se el 
món. A la pretemporada ja 
vam tenir una mitjana de 500 
espectadors en els principals 
partits al Nou Congost. Un 
lloc on han de conviure els 
socis històrics i un públic nou 
que estem intentant cons-
truir des de les xarxes socials 
del CE Manresa, Instagram, 
Twitter i Facebook. A més, 
aquesta temporada, amb 
els partits a porta tancada, 
hem obert CEM TV, un canal 
gratuït a Youtube on fem les 
transmissions en directe dels 
partits del primer equip amb 
narració i anàlisi tècnica“.
En aquest sentit, l’actual CE 
Manresa treballa per estar el 
més connectat possible a la 
ciutat. La presidenta destaca 
que “Hem engegat col·labo-
racions amb tres sectors molt 
importants, l’educació, la sa-
lut i el comerç i la restauració, 
amb la reedició d’un conveni 
amb la FUB per segon any 
consecutiu, la recuperació 
d’un conveni amb el CIMETIR
i les múltiples col·laboracions 
que fem amb una part molt 
important del teixit comercial 

de la ciutat a través de Man-
resa + Comerç. I no ens hem 
d’oblidar de l’Ajuntament, 
perquè des que vam assumir 
la direcció de l’entitat, primer 
com a Gestora i ara com a 
Junta, hem treballat plegats 

Guerrero: 
“hem de concentrar-nos en la secció femenina i 
seduir jugadores per crear una base sòlida”

per garantir el bon funcio-
nament de les instal·lacions 
municipals i de l’entitat, 
sense deixar de banda el 
suport econòmic que ens han 
donat”.

C L U B S  E S P O R T I U S

Èxit de visualitzacions amb l’equip de CEM TV

Les més joves entrenant
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P
erò el CE Manresa ha 
de seguir creixent i 
millorant. En l’actualitat 
el club té més de 380 

persones a l’àrea esportiva, 
entre jugadors/es i tècnics. 
28 equips de futbol base i 
el primer equip. 9 equips de 

futbol-11, 15 de futbol-7 i 
3 equips femenins. De tots 
ells, en destaquen el cadet 
A i l’infantil A, que militen a 
la Divisió d’Honor, la màxi-
ma categoria. I el juvenil A 
treballa amb moltes opcions 

de tornar a la Lliga Nacional. 
La Junta està molt satisfe-
ta d’aquest potencial però 
la presidenta comenta a 
Araesport: “Hem de concen-
trar-nos, entre d’altres, en  
ampliar la secció femenina 
perquè aquesta temporada 
no hem pogut fer tots els 
equips que esperàvem. Hem 
de ser capaços de seduir 
aquelles jugadores que, per 
un motiu o un altre, hem 
perdut pel camí i crear una 
base sòlida en les categories 
inferiors que en garanteixi 
la continuïtat”. Per a Cos-
ta, el director esportiu “La 
nostra intenció és que no hi 
hagi diferències entre nens i 
nenes. L’objectiu principal és 
obrir les portes a tots aquests 
jugadors i jugadores. Que es 
sentin com a casa i canalitzar 
la seva passió pel futbol”. El 
Manresa ha estat el planter 
de jugadores importants com 
la protagonista d’aquesta 
revista, Paula Fernández, o 
la migcampista de l’Osasuna, 
Nerea Valeriano.

M
anresa és terra de 
bàsquet, de motor, de 
natació i waterpolo... 
I també de futbol! Al 

Nou Congost estan disposats 
a “petar-ho”. Tenen les piles 

Sánchez: 
“el Manresa pot pensar en un ascens”

C L U B S  E S P O R T I U S

Un Manresa - Barça de futbol base en acció.

Celebració d’un gol de Noah Baffoe, el pitxitxi del primer equip.
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C L U B S  E S P O R T I U S

carregades i posen el seny 
sobre la taula per millorar el 
club amb ambició i sostenibili-
tat. Parla la veu de l’experièn-
cia, José Sánchez: “Manresa 
frega els 80.000 habitants i 
tenim un equip de bàsquet 
que és un orgull veure’l com-
petir a l’el·lit. Per tant, si la 
ciutat s’implica, el club es pot 

marcar uns grans objectius. 
Això passa perquè la Junta 
Directiva segueixi el camí que 
s’ha marcat, i ser capaços 
d’obrir alguna porta més… 
I, si el juvenil torna a la seva 
categoria, la Lliga Nacional, 
el primer equip pot pensar 
en un ascens real. Ara o en 
un futur pròxim. Tot passarà 

per assolir aquests fonaments 
en els que s’està treballant”. 
En aquesta línia, Ruth Guer-
rero conclou: “aquest primer 
equip ens aporta il·lusió, pels 
èxits esportius, però sobre-
tot perquè et fan sentir que 
tots els esforços que fem per 
acompanyar-los valguin la 
pena, perquè ho donen tot, 
perquè són compromesos i 
perquè ens fan gaudir en tots 
els partits amb independència 
del resultat“. 

Feina a la gespa (que el club 
espera que es pugui canviar 
pròximament perquè és la 
mateixa des de fa 14 anys) i 
feina als despatxos. Amb il·lu-
sió i cap pressió. Al Congost 
es respiren aires nous i ens 
han traslladat les seves ganes. 
Sort!

Ptge. de la Mercè, 4. Manresa
93 548 07 18 · info@elpativertical.cat

UNA MANERA DIVERTIDA I
EMOCIONANT DE FER ESPORT!

Escala per lliure o gaudeix
de les nostres línies!!

4 Sales, 4 Autoasseguradors, Gimnàs,
Zona d’Entrenament, Terrassa i molt més!

Només falta el públic a la festa!
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Abans que estudiés farmà-
cia, PNIE i nutrició esportiva, 
coneixia tres tipus d’ali-
mentació o filosofies d’ali-
mentació principals: omní-
vora, vegetariana i vegana. 
L’alimentació omnívora és la 
que es basa tan en plantes 
i en animals, és pròpia dels 
animals omnívors (porcs, 
corbs, humans,...). Els omní-
vors som menjadors opor-
tunistes i generalistes, no 
estem adaptats per menjar 
i digerir matèria vegetal ni 
animal de manera exclusiva. 
L’alimentació vegetariana 
és la que es basa principal-

ment en aliments vegetals 
excloent la carn i el peix. 
Hi ha moltes subvariants 
d’alimentació vegetariana: 
ovovegeteriana (es consu-
meixen ous, mel i vegetals 
; s’elimina la carn, el peix 
i els làctics amb els seus 
derivats), lactovegetariana 
(es consumeixen làctics 
amb els seus derivats, mel 
i vegetals; s’elimina la carn, 
el peix i els ous) i ovolacto-
vegeteriana (es consumei-
xen tots els vegetals, làctics 
amb els seus derivats, ous 
i mel; s’exclou la carn i el 
peix). Finalment, l’alimen-

tació vegana és aquella 
que exclou totalment els 
aliments animals, com ara 
la carn, el peix, els ous, els 
làctics amb els seus derivats 
i la mel. Aquests dos últims 
tipus d’alimentació se solen 
fer per motius ètics (evitar el 
maltractament dels animals) 
i ecologistes (reduir la con-
taminació ambiental).

Actualment, existeixen mol-
tes filosofies d’alimentació 
i moltes maneres diferents 
de combinar, de coure i de 
consumir els aliments. A 
continuació us n’explicaré 3 

S A L U T _  A L I M E N T A C I Ó

Ariadna Hernandez

“NOVES” FILOSOFIES D’ALIMENTACIÓ:
PALEODIETA, FLEXITERIANA I CETOGÈNICA
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que actualment estan més 
de “moda”:

PALEODIETA

La paleodieta és aquella 
alimentació que segueix la 
filosofia de vida dels paleo-
lítics (paleovida), els nostres 
avantpassats que van viure 
abans de que arribés l’agri-
cultura. L’alimentació es 
basa en la recol·lecció dels 
fruits i en la caça o pesca 
dels animals, per tant, està 
composta pels següents ali-
ments: verdures, tubercles, 
carn, peix, ous, fruites, fruits 
del bosc, fruits secs, llavors 
i mel excloent els cereals i 
els llegums, que van arribar 
amb l’agricultura. També, 
s’exclouen els processats, 
els industrials, l’alcohol i els 
sucres refinats perquè ja 
estem parlant d’una mani-
pulació i processament dels 
aliments. Els làctics amb els 
seus derivats són opcionals, 
n’hi ha que els inclou a la di-
eta paleolítica i d’altres, no.
Aquesta filosofia d’alimen-
tació ve acompanyada de 
l’estil de vida: els paleolítics 
vivien del que recol·lectaven 

i del que caçaven, per tant, 
sempre es movien en dejú 
ja que sortien quan necessi-
taven menjar (amb la panxa 
buida). Actualment, no ne-
cessitem recol·lectar fruits, 
anar a caçar o a pescar 
perquè tenim botigues on 
comprar-ho. Però, si volem 
obtenir els beneficis de la 

paleodieta cal dur un estil 
de vida que “imiti” a la dels 
paleolítics: fer activitat física 
en dejú, espaiar els àpats 
i menjar quan hi ha gana 
real, l’alimentació ha de ser 
a base dels aliments reals 
comentats anteriorment 
i manipular-los el mínim 
possible.

S A L U T _ A L I M E N T A C I Ó
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ALIMENTACIÓ FLEXITERIANA

Els que segueixen aquesta 
filosofia d’alimentació es 
consideren “ni vegetarians, 
ni vegans, ni carnívors ni 
omnívors” perquè és una 
alimentació que recorda a 
la dieta vegetariana però, 
puntualment, inclouen ali-
ments d’origen animal com 
ara el peix blau per la seva 
riquesa en omega 3, la carn 
de pastura, lliure de pinso i 
de medicaments que pugui 
portar, els ous i els làctics 
ecològics. Es considera una 
alimentació sana, ja que és 
rica en vegetals, cereals in-
tegrals i llegums amb la seva 
proteïna vegetal i animal, 
encara que sigui puntual.

ALIMENTACIÓ CETOGÈNICA

L’alimentació cetogènica 
o keto es basa en reduir 
dràsticament els hidrats de 
carboni de la dieta, po-
tenciar els greixos i man-
tenir les proteïnes, per tal 
de “forçar” l’organisme a 
utilitzar els greixos com a 
font d’energia i així millorar 
la flexibilitat metabòlica. 
Actualment, s’ha posat molt 
de moda perquè és un tipus 
d’alimentació que ajuda a 

perdre pes amb facilitat, 
ja que l’organisme es veu 
obligat a consumir greixos 
de les reserves del cos per 
obtenir energia sense pas-
sar gana.

Per a l’organisme, la font 
més ràpida i més còmode 
d’obtenir energia és a partir 
dels carbohidrats. Però, si 
ens passem un llarg període 
de temps d’inanició, arriba 
a un punt que ha d’obtenir 
energia a partir dels grei-

xos, produint els famosos 
cossos cetònics. Aclareixo 
que en una alimentació 
cetogènica ben feta, no es 
produeixen les quantitats de 
cossos cetònics que hi ha en 
una diabetis. 
Com es fa? S’exclou de l’ali-
mentació els carbohidrats 
de sucres, cereals, llegums, 
gran part de tubercles i 
fruita. Aquesta alimentació 
està formada principalment 
per verdures, fruits secs, 
llavors, carn (blanca, magra), 

S A L U T _  A L I M E N T A C I Ó
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peix (blanc, blau, marisc, 
cefalòpodes), ous, làctics 
sencers, algunes fruites 
(alvocat, fruits del bosc,...), 
alguns tubercles, greixos 
vegetals (olives, oli d’oliva, 
oli de coco, tàperes,...).  De 
tot el que es consumeix, els 
carbohidrats han de supo-
sar el 10% de les calories 
diàries com a màxim. Per 
aquest motiu, l’alimentació 

cetogènica és predominant 
en greixos saludables i pro-
teïnes de qualitat.
És recomanable començar 
aquesta alimentació amb 
ajuda d’un/a nutricionista 
per assegurar-se de l’aport 
adequat de proteïnes, 
greixos i de la periodicitat 
dels àpats amb un estil de 
vida adequat (esport, des-
cans,...).

Així doncs, quina és la millor 
alimentació?

Com omnívors que som, 
la meva opinió és que la 
millor alimentació és aquella 
que se’t posa més bé, que 
et satisfà el paladar i que 
t’aporta l’energia adequada 
per tot el dia, per fer les 
activitats i els entrenaments 
que vols fer. Això sí, a base 
d’aliments reals i no de 
processats, de proximitat i 
ecològics, manipulant-los el 
mínim possible o amb les 
coccions i els estris ade-
quats, aportant les proporci-
ons adequades de carbohi-
drats, greixos i proteïnes en 
funció de les necessitats de 
cada un/a.

Menjar és un art, gaudeix-ne!

Ariadna Hernandez
Farmacèutica i psiconeuroim-
munòloga esportiva. 
Experta en nutrició esportiva.
@ariadnasalutirendiment

S A L U T _ A L I M E N T A C I Ó
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Laura Reguant
32 anys
Professió:
Mestra i psicopedagòga.
Formació esportiva:
Menció de Magisteri en 
educació física, tècnica 
superior en activitats 
fisicoesportives. 
titulació de monitora de 
futbol sala. 
Actualment entrenado-
ra del cadet A del CEFS 
Santpedor i jugadora 
del Sènior femení de la 
Pirinaica.

E
stic federada com a 
jugadora de futbol des 
dels 12 anys i actualment 
encara hi jugo. Crec que 

en aquests 20 anys només 
he descansat un parell de 
temporades! He pogut gaudir 
de diferents categories, una 
selecció, trepitjar molts camps 
de futbol i també molts pave-
llons. Per a mi el futbol ha si-
gut mitja vida, esportivament, 
educativament i socialment.

Als 18 anys vaig començar 
a entrenar equips de fut-
bol sala. Sempre recordaré 
aquella primera temporada, 
quan fi nalitzant el primer 
entrenament, un jugador va 
anar cap al seu pare i poc 
convençut li va dir: ”papa, ens 
entrena una noia..”. El mateix 
nen, 8 mesos més tard, em va 
dir: “Laura, ens entrenaràs la 

temporada vinent? Si marxes 
a un altre club, jo vindré amb 
tu”. Situacions com aquesta 
et fan sentir valorada, veus 

que la feina que fas és bona 
i que els jugadors gaudeixen 
aprenent d’aquest esport. 

Tinc molt clars els meus 
valors com a persona, juga-
dora, entrenadora i sobretot, 

Laura Reguant

FUTBOL FEMENÍ AL BAGES
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educadora, ja que per davant 
de tot, aquest ha de ser el 
nostre principal objectiu, edu-
car. Amb uns bons principis 
i un bon tracte humà, essent 
dona entrenadora m’he 
sentit estimada i valorada en 
qualsevol banqueta i club. He 
sentit que han cregut en mi, 
sobretot els meus jugadors 
i jugadores. A vegades he 
pensat que he tingut sort, 
però la sort no es té tantes 
temporades.

Considero molt positiu el fet 
que els nens i nois tinguin 
una entrenadora. Segons la 
meva experiència, aquest fet 
fomenta de manera natural 
certs valors com el d’igualtat 
i també potencia la pràctica 
del futbol femení. Obser-
vacions com “mira Laura, 
l’altre equip també tenen una 
entrenadora” demostren que 
ells ja ho tenen interioritzat, 
tot i ser conscients que les 
dones som l’excepció en les 
banquetes de futbol base, en 
les categories superiors i en 
el món arbitral.

Com a entrenadora, en algún 
club he percebut dubtes a 
l’inici de temporada, però a 
mida d’anar jugant partits, el 
grau de confiança que faltava 
al principi ha anat creixent.

F u t b o l  F e m e n í 
a l  b a g e s

Hi ha clubs que aposten per 
tenir equip de noies i constru-
eixen un projecte que sembla 
atractiu i amb fonament, fins 
que arriba un canvi de junta 
i la nova direcció no creu 
en l’equip femení i s’acaba 
dissolent.
Precisament fa pocs dies un 
amic em preguntava que 

com podia ser que les noies 
sempre anessin d’un club a 
un altre i molt sovint, en pack. 
Doncs bé, un dels principals 
motius, és aquest que acabo 
de mencionar. Quan un club 

deixa de creure en el femení i 
un altre hi aposta i t’ofereixen 
un bon projecte, succeeix el 
canvi.

Durant la meva experiència 
de jugadora és cert que he 
viscut alguna situació de 
discriminació. Primer, part 
d’alguns àrbitres, no tots. 

Temporada 19/20 Infantil A Santpedor
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Crec que en general hi ha 
desmotivació per arbitrar 
un femení. En alguna ocasió 
s’han dirigit a mi en masculí 
(capità enlloc de capitana) i 
m’han amenaçat amb l’expul-
sió per exigir que se’m tractés 
en femení.
 
Cada vegada el futbol femení 
crida a més públic, però 
encara molt lluny del que ho 
fa un masculí. La temporada 
passada, amb la Pirinaica vam 
jugar contra el Terrassa. Amb 
el camp ple només he viscut 
com a jugadora dos partits, 
un dels quals va ser aquest. El 
motiu? Amb l’equip egarenc 
debutava la primera transse-
xual federada a Catalunya. 
Mitjans de comunicació 
nacionals, gent de la comar-
ca i rodalies van omplir el 
camp com mai. La setmana 
següent, ja només tornàrem a 
tenir els nostres seguidors fi-
dels: parelles, amics, familiars 
i gent del club i del barri.

Com a seguidora del futbol 
femení, durant la temporada 
passada vaig presenciar uns 
fets ben deplorables: alguns 
membres de l’equip veterà 
del Terrassa, durant l’escalfa-
ment previ al partit, mentre 
les noies jugaven, els hi van 
cridar:“aneu a la cuina, aneu 
a fregar, sou unes merdes, 
sou unes guarres”. El club 
egarenc evidentment va pren-
dre mesures davant aquesta 
situació, com a club que 
fomenta la igualtat.

U
n aspecte del que també 
m’agradaria parlar és 
dels equips de la nostra 
comarca. Quan em vaig 

federar als 12 anys (categoria 
infantil) vaig haver de jugar 
amb el sènior, ja que no hi ha-
via tantes categories com hi 
ha actualment (aleví, infantil, 
cadet, juvenil i el sènior). 
Jugava amb noies i contra 
noies que em doblaven l’edat 
i més. Considero que és una 
gran millora pel futbol femení 
que aquestes nenes, actual-
ment, puguin jugar i gaudir 
en la categoria que els hi 
correspon. Però encara ens 
trobem amb un entrebanc: 
el nombre d’equips. A cada 
categoria hi ha pocs equips 
i això suposa que totes les 
noies que juguem a futbol 
al Bages ens haguem de 
desplaçar força cada cap de 
setmana per poder competir 
i a vegades, fins i tot, per 
poder entrenar.

Per situar-nos, actualment pel 
que fa a la categoria sènior, 
al Bages només hi ha quatre 
equips, dos d’ells coincidint 
en categoria: el Sallent i el 
Gimnàstic de Manresa que 
militen a primera divisió, la 
Pirinaica que juga a sego-
na divisió i el Navàs amb 
un amateur-7. Pel que fa al 
futbol sala, trobem l’Athletic 
Vilatorrada que té l’equip a 
una molt bona categoria com 
és la Divisió d’Honor i el Fo-
nollosa, que competeix a una 
altra  federació (FCFS).

Si una nena es vol iniciar al 
futbol sala, en equip exclu-
siu femení, només té l’oferta 
d’un club en tota la comarca: 
l’Athletic Vilatorrada, el qual 
disposa d’aleví  i cadet. Si 
vol jugar a futbol gespa, el 
CE Manresa ofereix equip 
aleví i infantil, el Navarcles 
un infantil i el Cardona dos 
infantils. A partir de cadet 
l’oferta s’amplia una mica més 
amb el Sallent (cadet i juvenil), 
el Navàs (cadet), el Gimnàstic 
de Manresa (cadet i juvenil) i 
el Manresa (juvenil). 
Com es pot observar, pocs 
clubs tenen la línia d’equips 
en totes les categories. 
Aquest és un factor que 
també fa que les noies, a 
vegades, s’hagin de moure 
de clubs ja que els hi  manca 
la seva categoria. Els clubs 
tenen moltes entrades i sorti-

F u t b o l  F e m e n í 
a l  b a g e s
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F u t b o l  F e m e n í 
a l  b a g e s

des de noies i entremig tenen 
temporades sense equips. 
Alguns es tornen a recompon-
dre i d’altres, no.

Important ressaltar el club 
bagenc que ha deixat més 
petjada en el futbol femení. 
Parlo del FF. Torroella, un club 
exclusivament femení, ja dis-
solt, que competia al camp de 
Sant Fruitós de Bages. Amb 
una existència d’uns 15 anys, 

va tenir una jugadora a la 
selecció Espanyola, va estar a 
Nacional (equivalent on estan 
jugant actualment el primer 
equip del Barça, Madrid, etc.), 
va disputar 2 o 3 temporades 
la Copa de la Reina i va tenir 
l’honor de competir al Torneig 
Internacional de Mònaco.

Resumint, quan jo vaig inici-
ar-me en aquest esport fede-
rat, vaig poder escollir entre 

3 equips, un dels quals el FF. 
Torroella on vaig tenir el plaer 
de jugar-hi els seus últims 
anys. Ara en tinc 32, i seguei-
xo tenint només 3 equips per 
escollir. Han passat 20 anys, el 
futbol base ha crescut molt, el 
femení s’ha fet una mica més 
visible, però el camí encara és 
molt llarg. 

Per sort, cada vegada més 
clubs aposten per nosaltres, 
la federació fa campanyes per 
potenciar-lo i dóna ajuts a les 
entitats. #ORGULLOSA és un 
projecte de la FCF que té com 
a principal objectiu potenciar i 
promocionar el futbol i futbol 
sala femení a Catalunya. Es 
destina una partida econòmi-
ca per complir els objectius 
i es segueix treballant per 
promocionar-lo amb diferents 
activitats com Campus d’Estiu, 
activitats amb les Seleccions 
Catalanes, Trobades Terri-
torials etc. En els mitjans de 
comunicació es parla més de 
l’esport femení i de forma 
lenta, però avançant, anem 
equilibrant i donant a conèixer 
el futbol femení.
Com deia Nelson Mandela: 
“l’arma més poderosa per 
canviar el món és l’educació”   
El futbol femení espera aques-
ta transformació.  
                       Laura Reguant

Temporada 15/16 Gimnastic de Manresa
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Àrea Sant Lorenç de Morunys

SOLSONÈS (Vall de Lord)

Així doncs, comencem 
parlant de la Vall de Lord, 
que es troba entre els muni-
cipis de Sant Llorenç de 
Morunys, la Coma i la Pedra 
i Guixers. 

A la Vall de Lord hi ha zones 
habilitades per dormir-hi 
amb la nostra “casa mòbil”, 
algunes d’elles són:

Àrea de Sant Llorenç de 
Morunys

És una àrea oberta els 365 
dies de l’any amb unes 20 
places d’aparcament. Està 
situada molt a prop del 

Tens ganes de viatjar i desco-
brir indrets de Catalunya amb 
autocaravana, càmper, furgo-
neta 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 visi-
tes turístiques per a tots els 
gustos. També et suggerirem 
llocs on només es pot dormir 
“sobre rodes”. 

En aquesta quarta edició desco-
brim una part del solsonès i 
l’alt urgell.

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S
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descobrim una part del 
solsonès i l’alt urgell

E
n aquesta edició, 
ens mourem per la 
comarca del Solso-
nès, més concre-
tament per la Vall 

de Lord, on descobrirem 
amb la nostra “camper” 
tot allò que ens pot oferir 
aquesta zona. També 
farem un tastet de la seva 
comarca veïna, l’Alt Urgell, 
per conèixer Tuixent-La 
Vansa.
Una vegada més, veurem 
que Catalunya ens ofereix 
racons meravellosos, pai-
satges increïbles i moltes 
rutes per fer! 
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Secció 
PATROCINADA

de l’estació d’esquí alpí del 
Port del Comte. 
No disposa de cap servei, 
només punts de conteni-
dors on llençar la brossa. 
Per tant, cal anar preparats 
amb tot allò que necessi-
tem. Aparcar el vehicle és 
gratuït.

Activitats i excursions per 
fer des d’aquesta àrea

Aparcar aquí és una molt 
bona opció si ens agrada 
esquiar, ja que està a peu 
de pistes i ens permet tam-
bé iniciar rutes amb esquí 
de muntanya i raquetes si 
hi ha sufi cient neu.

Una de les excursions per 
excel·lència d’aquesta 
zona és pujar el Pedró dels 
Quatre Batlles, un cim de 
2.383m d’altitud. Haurem 
de moure el vehicle a 
l’aparcament de l’Estivella, 
perquè l’ascensió comença 
des d’allà. Pels més curi-
osos, el nom prové d’una 
llegenda que diu que en 
aquest punt es reunien els 
batlles dels quatre mu-
nicipis que el divideixen 

(Odèn, la Coma i la Pedra, 
Fígols i Alinyà i la Vansa 
i Fórnols) per parlar dels 
seus assumptes.

Podrem fer una ruta circular 
amb una distància d’uns 
10km amb un desnivell de 
531m, ja que el punt d’inici 
es troba a uns 1.900m 
aproximadament.

Àrea del Codó

És una àrea d’aparcament 
petita que disposa d’unes 5 
places per autocaravana. 

nucli antic de Sant Llorenç 
de Morunys on podrem 
trobar serveis, botigues i 
restaurants.
Disposa de 6 punts de 
llum, aigua potable i zona 
d’aigües grises i negres. 
Molt a prop hi ha l’Ofi cina 
de Turisme on hi trobarem 
wifi  gratuït i banys.
El preu per dia és de 6€ i 
només hi poden aparcar 
vehicles camperitzats.

Activitats i excursions per 
fer des d’aquesta àrea

És una àrea que està al mig 
del poble, podem passejar 
pels seus carrers, conèixer 
la seva història, aprofi tar 
per comprar allò que ens fa 
falta i gaudir de la gastro-
nomia local.

Aparcament de l’estació
d’esquí del Port del Comte

Un altre lloc on poder 
estacionar i dormir amb el 
nostre vehicle camperitzat 
és l’aparcament número 2 

Aparcament Estació d’Esquí Port del Compte Pedró dels Quatre Batlles (2.386m)

Mirador de Codó

Àrea del Codó
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Si volem pernoctar aquí, 
haurem de pagar una 
tarifa diària de 6€. Disposa 
d’una zona de pícnic al mig 
del bosc equipada amb 
barbacoes, taules, bancs de 
fusta i banys. 

Activitats i excursions per 
fer des d’aquesta àrea

Des d’aquest punt podem 
fer una breu passejada de 
poc menys de 2km fi ns 
al mirador de la Creu de 
Codó apte per a tots els 
públics.
Està situat a 1.529m i és un 
punt ideal per gaudir de 
les magnífi ques vistes de 
la Vall de Lord, el poble de 
Sant Llorenç de Morunys, 
les serres de Busa i els Bas-
tets i el pantà de la Llosa 
del Cavall. Si el dia és clar, 
podrem arribar a veure una 
gran part de la Catalunya 
Central i la muntanya de 
Montserrat.

ALT URGELL (Tuixent-La Vansa)

Estació d’esquí nòrdic.
Una vegada descoberta 
aquesta zona, ens despla-
çarem fi ns a la comarca de 
l’Alt Urgell, per descobrir la 
zona de Tuixent-La Vansa. 
Des del poble de Sant 
Llorenys de Morunys, puja 
una carretera que ens hi 
porta. Trigarem uns 30 
minuts aproximadament a 
arribar-hi perquè la carre-
tera és una mica estreta en 
alguns trams, però no té 
difi cultat per accedir-hi amb 
la nostra camper.
L’estació d’esquí nòrdic de 
Tuixent-La Vansa és el punt 
fi nal d’aquesta carretera. 
Allà podrem aparcar el 
nostre vehicle en les zones 
habilitades. No disposa 
de cap servei excepte el 
bar i els serveis pròpis de 
l’estació.

Activitats i excursions per 
fer des d’aquesta àrea

És un lloc ideal per gau-
dir en família i també per 
realitzar activitats per a tots 
els nivells. L’activitat estrella 
és l’esquí de fons, on es 
poden practicar dues mo-

Vistes des del mirador de Codó

Tuixent-La Vansa

Tossa Pelada

Pedró dels Quatre Batlles (2.386m)

Mirador de Codó

Àrea del Codó

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S
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acompanya, també es pot 
fer amb raquetes o esquís, 
ens haurem d’informar bé 
abans de començar-la si és 
hivern. L’ascenció és de poc 
més de 6km amb un des-
nivell de quasi 500m. Una 
vegada a dalt, les vistes de 
360º són immillorables. 

Hem conduit uns quants 
quilòmetres, hem treballat 
les cames i la nostra ment 
està reconfortada. Ara és 
hora de tornar a casa amb 
la motxilla plena de tot allò 
que hem après i vist durant 
l’estada. 

Roser Oliveras

en canvi, es col·loquen els 
peus en forma de “V” i es 
fa lliscar l’esquí de forma 
similar al patinatge. Si no 
tenim el material, l’estació 
té servei de lloguer.

Des de l’estació, podem fer 
una ruta caminant fi ns la 
Tossa Pelada. Si la neu ens 

dalitats: clàssic i patinador. 
La tècnica, els moviments 
i el material són diferents. 
Resumint, en l’esquí clàssic 
es col·loquen els esquís 
dins una guia i s’avança 
fent passos alternatius, 
carregant el pes sobre un 
peu i desplaçant l’altre cap 
endavant. En el patinador, 

Tossa Pelada
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