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www.araesport.cat

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

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

Dipòsit Legal B24346-2015
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revista per WhatsApp? 
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E D I T O R I A L

En portada, a dos grans de les carreres d’obstacles, 
l’Elena Rueda i el Lluís Barbé. Si els voleu conèixer una 
mica més, a ells però també a aquesta modalitat de 
curses, no us perdeu l’entrevista! Però aneu alerta, que 
potser us hi enganxareu!! 

En l’últim número del 2021 parlem sobre la suplemen-
tació amb vitamines, minerals i altres substàncies en 
l’esport, aspecte a tenir molt en compte en determi-
nades circumstàncies, com ens expliquen els doctors 
Carme Comellas i Jaume Oliveras.

En la secció Racons de Montserrat, l’Albert Mendoza 
ens acompanya fi ns a l’Elefant, una de les magnífi ques 
agulles de la nostra estimada muntanya.

I si estàs pensant a fer una prova de gravel, de les llar-
gues, l’Adrià Martí ens ha deixat alguna recomanació 
per anar-hi ben preparat i gaudir-la al màxim.  

Sense deixar la bicicleta, aprofundim en l’estudi bio-
mecànic amb el Carles Moreno, qui, al seu torn, ens fa 
veure la importància dels punts de suport bàsics del 
ciclista i que estiguin ben col·locats abans de sortir a 
pedalar.

Per altra banda, trobareu unes pàgines amb el relat 
sobre l’experiència que van viure la família de la Taia 
i el Valentí fent la Ruta de l’Últim Càtar l’estiu passat, 
amb els seus dos fi lls, el Roc i l’Aran.

Per acabar, en la secció Dormint sobre rodes anem cap 
a la Cerdanya, ben equipats amb la nostra camper!!

Així doncs, acomiadarem l’any amb aquesta edició, 
reconeixent la feina feta als col·laboradors i agraint el 
suport dels patrocinadors.

Tornem al gener, salut!

Berta Giralt
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tot són avantatges!

escanejant aquest codi, o bé
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adreça electrònica.
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Les OCR (Obstacle Course 
Races) o curses d’obstacles, 
fusionen les modalitats de trail 
running i crossfi t, en què els 
participants han de córrer i 
superar diverses proves de força 
i resistència com per exemple, 
agafar un sac i pujar una munta-
nya, passar murs de tres metres, 
saltar sobre el foc, trepar per 
una corda, passar sota fi lats, etc; 
i tot això en plena muntanya i 
amb molt de desnivell.

Aquesta modalitat de curses 
extremes que va néixer als 
Estats Units i que s’inspira en 
les pràctiques d’entrenament 
de l’exèrcit, a l’Estat espanyol, 
encara no és un esport federat, 
tot i que els seus adeptes no 
paren de créixer. 

Hi ha una gran quantitat de 
curses i campionats: Olympus 
Race, Maori Race, Almoga-
vers Race; Black Mamba Race; 
Medieval Xtrem; Piratas Race; 
Gladiators Day; Egyptian Race, 
per mencionar-ne algunes.

Per conèixer aquest esport hem 
parlat amb l’artesenca Elena  
Rueda i també amb Lluís Barbé, 
tot un referent de màxim nivell 
internacional.

L’esclat de 
les curses 
d’obstacles
(OCR)

Les OCR (Obstacle Course 
Races) o curses d’obstacles, Races) o curses d’obstacles, Races
fusionen les modalitats de trail 
running i crossfi t, en què els 
participants han de córrer i 
superar diverses proves de força 
i resistència com per exemple, 
agafar un sac i pujar una munta-
nya, passar murs de tres metres, 
saltar sobre el foc, trepar per 
una corda, passar sota fi lats, etc; 
i tot això en plena muntanya i 
amb molt de desnivell.

Aquesta modalitat de curses 
extremes que va néixer als 
Estats Units i que s’inspira en 
les pràctiques d’entrenament 
de l’exèrcit, a l’Estat espanyol, 
encara no és un esport federat, 
tot i que els seus adeptes no 
paren de créixer. 

Hi ha una gran quantitat de 
curses i campionats: Olympus 
Race, Maori Race, Almoga-
vers Race; Black Mamba Race; 
Medieval Xtrem; Piratas Race; 
Gladiators Day; Egyptian Race, 
per mencionar-ne algunes.

Per conèixer aquest esport hem 
parlat amb l’artesenca Elena  
Rueda i també amb Lluís Barbé, 
tot un referent de màxim nivell 
internacional.



E N T R E V I S T A

7ARAESPORT N.23

E N T R E V I S T A

Elena Rueda
Artés 1974

Entrenadora personal, monitora d’activitats 
dirigides, quiromassatgista i membre de l’equip 
Spain ProTeam Spartan.

L’esport ha estat sempre la passió de l’Elena, 
de ben petita ja era un cul inquiet; és de les 
que pensa que tot s’ha de provar. Fa més de 25 
anys que es dedica professionalment a l’es-
port. Ha impartit classes ben variades en molts 
centres esportius de la comarca, com ara de 
ciclisme indoor, body-pump, pilates, body art, 
interval-training, hipopressius, pilates reformer, 
entrenaments personals, sense deixar d’excercir 
de quiromassatgista.

@rueda_elena

Lluís Barbé
Cerdanyola del Vallès 1982

Fisioterapeuta i entrenador personal. Ha prac-
ticat diferents arts marcials, és cinturó negre 
de judo, ha competit en lluita olímpica, sambo, 
grecoromana, grappling, Jju-jitsu…La muntanya 
també forma part del seu creixement personal. 
Escalada, senderisme, trail running activitats que 
han esculpit, al llarg del temps, l’esportista que 
és ara, als 39 anys. 

Actualment el trobareu exercint el que és la 
seva passió des de l’Olllu, l’escola fundada amb 
la seva parella, l’Olga Estellé.

@lluis.barbe  / ollluracers.com
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Lluís Barbé.-  La humilitat, 
l’esforç, la constància i tot el 
treball que exigeix un esport 
com el judo i la competició són 
qualitats que es traslladen a la 
vida diària. Aprens a relativit-
zar les dificultats que et pots 
trobar en altres esports i també 
en la vida. La fortalesa que he 
adquirit amb la pràctica del 
judo ha fet que qualsevol altre 
esport se’m presenti molt més 
assequible, com actualment les 
OCR. Per més dur que sigui un 
esport individual o col·lectiu, la 
tensió que necessites i l’es-
très que et genera per no ser 
derrotat en el cos a cos en la 
lluita contra una altra persona, 
fa que després sigui molt més 
fàcil gestionar qualsevol altra 
situació.

A què atribuïu l’èxit de les 
curses d’obstacles?

Elena Rueda.- Són molt diverti-
des! Són reptes personals que 
alhora pots compartir amb al-
tres companys amb qui t’entens 
i amb qui coincideixes en molts 
aspectes. A més, una cursa 
d’obstacles és com la vida, en 
alguns moments has de superar 
situacions que no controles 
i que et fan por, que et fan 
dubtar de la teva capacitat, 
però continues endavant i ho 
aconsegueixes, fet que t’acaba 
omplint de satisfacció.

Lluís Barbé.- Sense ser-ne 
conscients ens traslladen a les 
nostres vides ancestrals, i això 
ens fa sentir bé! Requereixen 
tots els patrons de moviment 
de l’ésser humà: correm, 
saltem, llancem objectes, 

Quan vau començar a córrer 
aquest tipus de curses?

Elena Rueda.- La meva primera 
Spartan Race la vaig fer el 2014 
per una causa solidària, amb un 
gran grup de persones de l’Es-
tudi de Pilates Elena Vers, però 
no va ser fins al 2016 que vaig 
començar seriosament i vaig 
participar en la Lliga Farinato 
Race i en el campionat nacional 
de Spartan Race.

El meu inici en l’esport va ser 
amb el kick-boxing i full contact, 
i vaig competir en l’àmbit naci-
onal i europeu. Al cap de vuit 
anys vaig penjar els guants i em 
vaig posar les vambes de córrer. 
Vaig fer trails de muntanya en 
diferents distàncies, fins que 
vaig trobar la meva, l’ultradis-
tància. Al cap d’uns quants anys 
fent ultres em vaig endinsar en 
les curses d’obstacles fins avui 
dia. Actualment formo part del 
Pro Team Spartan (equip oficial 
elite Spartan), en què competei-
xo en l’àmbit nacional i interna-
cional.

Lluís Barbé.- Vaig començar 
amb l’Eternal Running el 2008. 
Aquestes curses han canviat 
molt des d’aleshores: han 
passat de tenir un  caràcter 
més aviat popular, en què la 
superació d’obstacles era rela-
tivament senzilla i la competició 
no cridava grans atletes, a ser 
proves d’una exigència altíssi-
ma, tècnicament i físicament, en 
què participen atletes cada cop 
més preparats i competitius.

Lluís, la lluita en el tatami 
t’ha fet més fort en la vida en  
general?

Per saber-ne més..

Hi ha diferents tipus de cur-
ses en funció de la distància 
i el nombre d’obstacles. Per 
exemple en les Spartan Race 
trobem: Sprint (5 km + 20 
obstacles), Súper (13 Km + 
20 obstacles) o Beast (21 Km 
+ 35 obstacles).
El competidor que completi 
les carreres Sprint, Super i 
Beast en un any aconsegueix 
la Trifecta Espartana.

Joe Desena és qui va fundar 
la Spartan Race, una de les 
curses més conegudes i 
prestigioses del món.

Des de l’Associació Espa-
nyola de Curses d’obsta-
cles s’organitzen les OCR 
Series Ocra (8 proves), la 
Lliga Nacional de Curses 
d’Obstacles (21 curses),  
Competicions territorials i 
el Campionat Nacional de 
Curses d’Obstacles (Amb la 
Ninja Race; Cursa individual 
de 12 km a 15 km, i la Cursa 
per equips de 3 integrants. 
Les categories es limiten a 
Elite masculina i femenina 
i Grup d’edat femenina i 
masculina.

Les OCR series i la Lliga 
Nacional es poden córrer en 
categoria Elite (masculina 
i femenina),  grups d’edat  
(masculina i femenina), 
també en Open o popular i 
categoria de Clubs.

Els obstacles s’han de supe-
rar obligatòriament, es tenen 
tants intents com calgui, en 
cas de no superar-lo l’atleta 
queda desqualificat.
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carreguem pesos, ens pengem, 
desenvolupem habilitats com 
ara l’equilibri i la presa ràpida 
de decisions, ens afrontem a 
les inclemències del temps, 
pugem muntanyes, creuem 
rius, ens exposem al fang, etc. 
Vivim circumstàncies en què 
l’ésser humà primitiu convivia 
diàriament i de les quals encara  
guardem el record en el nostre 
ADN.

Estan a l’abast de qualsevol 
persona o has de tenir una 
condició física determinada?

Elena Rueda.- Has de tenir un 
bon nivell físic si el que vols és 
competir. Cal tenir velocitat, 
agilitat, força, equilibri i, sobre-
tot, control mental; aquesta és 
la base d’una bona corredora 
o corredor d’obstacles. Però 
si vas només a passar-ho bé, 
l’exigència física no és tan 
important perquè pots superar 
els obstacles amb l’ajuda dels 
companys!

Lluís Barbé.- D’entrada qualse-
vol persona hauria de tenir un 
bon estat físic, la societat actual 
i la tecnologia ens porta a un 
excés de comoditat, cosa que 
ens fa més dèbils i vulnerables, i 
ens fa emmalaltir més. Mesurar 
la força d’una persona hauria 
de ser tant o més important 
com altres paràmetres que 
habitualment es valoren en les 
revisions mèdiques. “Estar fort” 
implica tenir una bona qualitat 
muscular, poder-se moure bé 
i allunyar-nos de la majoria de 
malalties actuals. Dit això, pre-
parar-te per a les curses d’obs-
tacles és una bona manera de 

“Estem en una fase en la que les OCR han d’aconseguir un 
equilibri entre la carrera i els obstacles. Actualment es pot 
competir en Lligues privades i nacionals regulades per una 
associació en procés de Federació amb una reglamentació 
pròpia d’un esport que evoluciona i amb curses pràctica-
ment cada cap de setmana.”                              Lluís Barbé
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tats exposant-se a elements 
estressants com el fred, l’aigua, 
la calor… 

Quina és la millor edat per 
començar a competir en les 
OCR? 

Elena Rueda.- Realment, crec 
que no hi ha una edat per 
començar… El moment ideal és 
quan t’hi trobes, ho proves i t’hi 
enganxes! Evidentment, si co-
mences de més jove tens més 
probabilitats de millorar i pro-
gressar, teu cos respon millor. 
Pots iniciar-te a qualsevol edat, 
als 47, als 50 o als 60! Sempre 
que tinguis les condicions 
físiques adequades, et sentis 
bé i amb ganes! Pensa que en 
competició hi ha grups d’edat 
també. La il·lusió i les ganes 
de superar-te a tu mateix és 
el que et marcarà el límit d’on 
vols arribar. Per altra banda, no 
tot és competir, es pot gaudir 
moltíssim fent esport i salut.

Lluís Barbé.- Per millorar la 
salut sempre hi ets a temps, i 
esport i salut van de bracet. Co-
mençar a preparar-te per a una 
OCR implica molts canvis en 
els  hàbits diaris que et porten 
a una vida més enèrgica, més 
longevitat, i menys estressant. 
L’edat mai pot ser l’excusa per 
no iniciar-se en un esport.

És cert que cal analitzar cada 
cas concret per d’ajustar i adap-
tar l’entrenament i triar la cursa 
que més s’adapti a cadascú. És 
feina, normalment dels entrena-
dors, veure quin és el camí més 
encertat per a cadascú. 
Caldrà una preparació prèvia 

específica a cadascú que t’ajudi 
a preparar-te. 

Evidentment el millor moment 
per començar és de ben petit, 
ja que de forma innata encara 
mantenim molts dels patrons de 
moviment humà intactes. Si ens 
hi fixem, quan veiem córrer, sal-
tar o enfilar-se a un nen, la majo-
ria ho fan de forma instintiva, els 
surt de forma natural. És a partir 
d’una certa edat que desapre-
nem tots aquests patrons i com 
més temps duri aquest desapre-
nentatge més feina caldrà per 
reaprendre’l.

Quins valors s’adquireixen 
amb la pràctica de les OCR?

Elena Rueda.- L’esperit de 
superació i el treball en equip, 
el fet compartir experiències i 
emocions, et fa treure el 100% 
de tu mateix perquè saps que 
no estas sol això és molt gratifi-
cant per tots. 

A mi em va canviar la vida 
aquest esport, em va fer sortir 
de la zona de confort, i arriscar 
per veure fins a on era capaç 
d’arribar. El fet de tenir uns 
objectius marcats fa que no 
t’aturis, que tinguis inquietuds, 
nervis i il·lusió. Lluites amb totes 
les teves forces fins a acon-
seguir-ho i, un cop assolit, et 
queda una satisfacció personal 
molt gran perquè només tu saps 
el que t’ha acostat d’arribar-hi.

Lluís Barbé.- Sí que hi ha un 
cert sentiment de tribu entre els 
corredors de les OCR. Es creen 
vincles socials entre els compe-
tidors i esportistes que es pre-

treballar per millorar la condi-
ció física. Probablement, s’ha 
malentès el concepte d’entrena-
ment de força durant molts anys 
i s’ha limitat a l’halterofília; però 
la força és el camí per entrenar 
qualsevol esport i per gaudir 
d’una vida saludable. 

Hi ha un entrenament espe-
cífic?

Elena Rueda.- Sí, has de 
córrer, treballar càrregues i 
força, CORE, mobilitat general, 
suspensió i la tècnica d’obsta-
cles. Pel que fa a nivell popular, 
també és important treballar 
tots aquests aspectes, però amb 
un menor nivell d’exigència.

Lluís Barbé.- Cal dominar la ma-
joria de patrons motors bàsics. 
És per això que és tan complet 
i té un entrenament tan global. 
Tan important és augmentar els 
nivells de força, primer de forma 
específica i després integrada 
(és a dir, no pots pretendre trac-
cionar fort una cadena si té una 
anella dèbil que es pot trencar; 
primer cal fer forta aquesta 
anella dèbil i després estirar 
amb força la cadena; però no al 
revés); com millorar els gestos 
específics que t’exigeix cada 
obstacle i també millorar la con-
dició cardiovascular i metabòlica 
per aconseguir un sistema més 
eficient de transport d’oxigen i 
respiració. 

Però el més important és fer tre-
balls de gestió mental, practicar 
la meditació i la relaxació, i com-
petir, per aprendre a gestionar 
l’estrès que provoca. Aprendre 
a conviure amb les adversi-
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paren en els clubs i fomenten 
la unió i el treball en equip. Ens 
sentim bé quan per una mateixa 
causa ens unim i som capaços 
de percebre que junts arribem 
més lluny. 
Fer una cursa d’obstacles en 
equip fomenta valors com 
el respecte, la solidaritat i la 
sinceritat, ja que sense aquests 
elements el grup es trencaria o 
perdria força.

Lluís, parla’ns  de l’OlllU, com 
neix, què és?

Lluís Barbé.- OlllU és una 
escola d’entrenament en la que 
intentem millorar les persones a 
través de l’activitat física. 
La seva denominació ve de la 
unió dels noms d’Olga, la meva 
parella i el meu. És un projecte 
sorgit de manera natural, des-
prés de deu anys de treballar 
plegats en l’àmbit esportiu. 
Primer en dèiem“Entrenaments 
OlllU”, uns entrenaments que 
més endavant van evolucionar 
cap a un mètode propi i, fa 5 
anys, amb un espai físic on dur-
los a terme, un centre d’entre-
nament amb tots els aparells 
necessaris.

Actualment és una escola 
d’entrenament ofi cial, amb ins-
tal·lacions a l’exterior, ubicada a 
Santa Maria de Palautordera. 
Entrenar a l’aire lliure, expo-
sant-te al fred, la calor o la pluja,
augmenta la resiliència i 
aprens a adaptar-te a qualsevol 
situació. Dins d’aquesta escola 
enfocada a tothom sí que és 
cert que tenim una secció espe-
cífi ca d’entrenament de curses 
d’obstacles i de trail.

“ Una cursa d’obstacles és com la vida, en alguns mo-
ments has de superar situacions que no controles i et fan 
por,  que et fan dubtar de la teva capacitat, però continúes 
endavant i ho aconsegueixes, això t’acaba omplint de 
satisfacció i confiança”    
Elena Rueda

Elena Rueda



E N T R E V I S T A

12 Novembre/Desembre 2021

ció i poder tornar al nivell que 
estava. Per això no puc definir 
objectius clars competitius, 
els quals exigeixen recuperar i 
treballar molts altres aspectes 
del meu cos que habitualment 
no puc treballar tant. M’ho 
prenc com una gran oportuni-
tat per recomençar i fer forts 
altres punts dèbils que tinc: 
faré entrenaments  respiratoris 
(hipopressius, hipòxies…), així 
com treballs de tolerància al 
fred i la calor;  treballaré la força 
dels músculs més dèbils...M’hi 
dedicaré a diari mentre em 
recupero del turmell.

Tenim bons corredors de OCR 
a Catalunya? 

Elena Rueda.- Hi ha molt bons 
corredors, actualment hi ha un 
nivell altíssim, l’Albert Soley és 
el número 1 a l’estat i tercer 
d’Europa. També en Jox Peso 
i Asier Landart. L’Adri Martín i 
Paula Nacenta són joves prome-
ses que donaran molta guerra i 
tot just acaben de començar. 
En Spartans, l’Ona Sociats és 
la millor i en OCR, l’Andrea 
Azkune i la Irati Bearlegui.

Lluís Barbé.- Certament, sí! 
En els últims dos anys ha pujat 
molt el nivell a Catalunya. Com 
diu l’Elena, aquí tenim un dels 
millors atletes OCR del món, 
l’Albert Soley, un gran amic i 
company meu. També hi ha 
molts atletes joves que tenen 
una projecció espectacular com 
l’Adrián Martín. Precisament 
amb ells dos hem fet equip el 
passat Campionat d’Espanya 
OCR del 2021.

Quins han sigut els vostres 
referents?

Elena Rueda.- Els referents 
masculins de quan vaig comen-
çar: el Lluís Barbé, el Jordi Mora 
i Nacor Puig. Ara hi ha corre-
dors molt bons, com l’Albert 
Soley i l’Asier Landart. D’entre 
les noies, la Simone Matos, la 
Filipa Castela i la Paula Esteiros. 

Lluís Barbé.- El Jonathan 
Albon és el Killian Jornet de 
les OCR. De fet, a part de ser 
el millor del món en OCR, és 
un dels millors en trail running, 
i ha guanyat circuits i copes de 
la màxima exigència de trail. 
Albon és l’excel·lència en efici-
ència en carrera i en obstacles, 
però a més és una persona que 
sempre té una actitud agrada-
ble i positiva dins i fora de la 
competició, una persona que 
admiro molt.

Quins són els vostres ob-
jectius esportius de cara el 
2022?

Elena Rueda.- Ara mateix 
continuar en Elite al Pro Team 
Spartan ja és un gran objectiu! 
També vull gaudir de cada car-
rera, de cada instant que com-
partim amb els meus companys 
d’equip durant els viatges, estar 
envoltada dels que estimo.

Lluís Barbé.- Se’m presen-
ta una temporada una mica 
diferent, m’haig d’operar del 
turmell per una malformació 
congènita que em dificulta 
córrer. És per això que el 2022 
se’m presenta com un any 
incert. El més important serà 
recuperar-me bé de l’opera-

Un llibre

Elena Rueda.- El monjo que 
es va vendre el Ferrari, de 
Robin Sharma.

Lluís Barbé.- El método 
Wim Hof: Trasciende tus 
limites, activa todo tu po-
tencial , que parla sobre el 
poder del fred i com domi-
nar la ment davant qualsevol 
adversitat.

Grup de música o cançó?

Elena Rueda.- La cançó 
“Snuff” d’Slipknot.

Lluís Barbé.- “Mi nombre 
será leyenda” de Tierra 
Santa, que és una cançó que 
em posa la pell de gallina.

Un costum o superstició?

Elena Rueda.- Em santifico 
i envio un petó al cel dedico 
totes les meves curses als 
meus avis, que des d’allí 
dalt m’envien la força que 
necessito.

Lluís Barbé.- Abans de 
competir, simplement 
m’aïllo, tanco una mica els 
ulls per sentir i canalitzar la 
meva energia a través de la 
respiració.

Una pel·lícula?

Elena Rueda.- La Lista de 
Schindler.

Lluís Barbé.- Infierno 
blanco, una pel·lícula de 
supervivència que et deixa 
sense paraules en els últims 
dos minuts. Gràcies a tots dos! Lluís, que vagi 

molt bé l’operació i que et recuperis 
ben aviat!
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Lluís Barbé, des que va guanyar dos 
circuits mundials Eternal Running el 2011 
i 2012, no ha deixat de participar en 
curses en l’àmbit nacional i internacional. 
Va guanyar el  Campionat d’Espanya del 
2017, el 2016 va quedar en tercera posi-
ció el 2016 i el 2019, en quarta. 
El 2017 també va aconseguir un segon 
lloc en el Campionat d’Europa OCREC 
i ha quedat setè d’Europa en el Campi-
onat European Championships en tres 
ocasions.
Mundialment ha participat en quatre 
campionats del món, en els quals va 
aconseguir situar-se sempre entre els 
primers 25. A part, ha participat en 
lligues de gran prestigi en què destaca la 
tercera posició a l’Strong Viking. 
En l’àmbit nacional, ha guanyat moltís-
simes curses i lligues privades. Ha fet 
bones participacions en equips (de 3 
membres), com ara un primer lloc en 
el Campionat d’Europa el 2017 i una 
tercera posició el 2018. Quant a campio-
nats del món cal destacar la 8a posició el 
2018 amb l’Albert Soley i l’Asier García.
andart.

Elena Rueda té una bona col·lecció de me-
dalles, per ella, però, el més preuat són els 
records que se’n desprenen: moments com-
partits i vivències viscudes amb companys i 
amics. Per mencionar alguns dels resultats 
més destacats:

3a Elite Teams XChallange 2021
10a Campionat d’Espanya OCR Pravia 2021
1a AG Spartan Ultra Morzine 2021 
5a Elite Spartan Madrid 2021 
7a Elite European Mountain Series 2019
1a Elite Black Mamba 2018 
2a Elite Black Mamba 2019 
3ª AG Mundial Trifecta Grecia 2018 
3a Elite Teams Europeu Spartan 2018
1a AG Europeu Spartan Morzine 2018 
2a Elite Series Nacional 2017

(Entrevista feta al crossfi t del gimnàs Cube, Manresa)
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TÍTOL: “La peceta porpra”
AUTOR: Joan Munné
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Primera edició: octubre 2021
Col·lecció: Ars scribendi

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 30 de desembre 
i donarem a conèixer el guanyador al 
mateix Instagram.

E
l Ramon i el seu pare 
es dediquen a recollir 
trastos vells pels 
carrers de Barcelona 

i, després d’arranjar-los, 
els posen a la venda al 
mercat dels Encants. Una 
nit recuperen un moble 
antic que resulta ser una 
peça molt valuosa, d’uns 
quatre-cents anys enre-
re. Durant el procés de 
restauració apareix, en un 
espai amagat, un manus-
crit de principis del segle 
XIX que ofereix pistes 
sobre la invenció del se-
gell de Correus. Gràcies 
a la recerca que empeny 
l’Arantxa, historiadora i 

US RECOMANEM...

amiga del Ramon, es van 
descobrint informacions 
que posen en dubte la 
versió ofi cial que diu que 
fou a Anglaterra on es va 
posar en circulació per 
primera vegada el segell. 
I això suposa una impor-
tant sacsejada que va 
més enllà del pur interès 
fi latèlic.

Acció, intriga, amors 
i política, conformen 
un còctel que no deixa 
indiferent el lector i que 
el manté en tot moment 
atrapat, amb un fi nal im-
previsible i sorprenent.

14 Novembre/Desembre 2021



Flexió de braç + toco peu contrari

· enfortim braços, abdominals 
i pectoral.
· exercici molt complert, hi 
participen moltes parts 
del cos.

5 .

BENEF I C I S :

���������������������������

FEM 3 sèries 
de 20 repeticions
(10 cada costat)

Com es realitza 

fem una flexió de braç i
cada vegada pujant pelvis,
toquem el peu contrari.

Anem variant cada repetició 
de costat.

mentre fem la flexió 
mantenim el cos ben recte i 
intentem tocar el peu 
cada vegada

Exercici recomanat per esteve camps 

#PetitsExercicisGransBenefi cis
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AJUDES  ERGOGÈNIQUES 
EN L’ESPORT

Què és l’ergogènia?

El seu signifi cat deriva del 
grec, el terme ergos, treball 
i genan, generar. L’ergogè-
nia és qualsevol substància, 
fàrmac, material i mètode 
que contribueix a millorar la 
capacitat innata per produir 
o generar un major treball fí-
sic a l’organisme.Bàsicament 
per millorar el rendiment 
esportiu.
La vida és un intercanvi de 
matèria i energia i el nostre 
cos és una màquina tèrmica 
que produeix energia tot 
oxidant els aliments. La prin-
cipal ajuda energètica, abans 

de pensar en suplementació 
de vitamines i minerals, és 
una nutrició correcta.
L’alimentació té un paper 
més que evident ja que les 
estratègies en la nutrició aju-
den l’esportista a donar de 
si les màximes prestacions, 
optimitzar el seu rendiment, 
amb la reducció i el retard 
de la fatiga i amb l’afavori-
ment de la seva recuperació.

Per a què utilitzem els 
nutrients?

Per al manteniment i la 
reparació dels teixits,  per 
a la regulació de les reacci-
ons químiques intracel·lu-
lars complexes, ja que són 

SUPLEMENTACIÓ AMB VITAMINES, 
MINERALS I ALTRES 

SUBSTÀNCIES EN L’ESPORT 

Dra. Carme Comellas i Dr. Jaume Oliveras
Especialistes en Medicina Esportiva i Traumatologia de l’Esport

la font d’energia per a la 
contracció muscular, afa-
voreixen la conducció de 
l’impuls nerviós,  controlen 
la segregació glandular, 
sintetitzen components que 
formen part integral de les 
estructures orgàniques, i són 
essencials per a la creixença 
i la reproducció. 

Metabolisme i enzims

Un cos entrenat augmenta la 
capacitat enzimàtica i facilita  
el metabolisme energètic 
amb un millor rendiment 
mecànic. Per exemple, pot 
produir ATP (energia) mit-
jançant l’àcid làctic. El lactat 
convertit en piruvat produeix 
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dratació i la pèrdua de sals 
minerals, millorar la rapidesa 
de recuperació, tant física 
com mental, prevenir la 
degradació osteoarticular 
i muscular per la intensa 
sobrecàrrega en esports 
de llarga durada o de gran 
exigència. I evidentment la 
recerca de la poció màgica: 
millorar la massa muscular, 
augmentar la força i millorar 
la potencia aeròbica.

Problemes amb els pro-
ductes ergogènics

Hi ha poques lleis, sobretot 
a Europa, que els controli. 
Els productes ergogènics es 
consideren complements 
alimentaris que sovint no 
passen cap control de quali-
tat. No requereixen cap evi-
dència científi ca de resultats, 
tampoc estan testats per 
detectar substàncies prohi-
bides i les garanties de les 
instal·lacions de producció 
no són controlades.

Per sort, hi ha laboratoris, 
entre els quals un de català, 
que té unes instal·lacions 
immillorables com aquest a 
Casserres, AS&NL. 

18 ATP. L’ATP és la moneda 
molecular de l’intercanvi 
energètic.

Són necessàries les ajudes 
ergogèniques?

Amb una dieta normal i 
correcta, s’hauria de dir que 
no calen.

Segons l’OMS, sols neces-
siten una ingesta extra de 
vitamines i minerals els nens 
en fases d’intens creixement, 
durant l’embaràs i durant la 
lactància. Jo hi afegiria els 
esportistes en temporades 
d’intens entrenament, ja que 
petites coses poden ajudar 
a millorar una marca, ampliar 
l’avantatge davant el contrin-
cant i guanyar...

S’ha de tenir en compte la 
degradació dels aliments. 
Així doncs, durant la cocció, 
les vitamines termolàbils C i 
D disminueixen a la meitat. 
La conservació en neveres 
durant temps pot alterar el 
percentatge de vitamines 
i minerals que aporta cada 
nutrient. Cal menjar, doncs,  
productes de proximitat.

Principals objectius de 
l’ergogènia

Aportar l’energia i nutrients 
necessaris, prevenir la deshi-
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Als Estats Units hi ha la 
“Informed-Sport”, que és la 
Llei de productes aprovats 
ofi cialment amb garantia de 
qualitat.

Classifi cació d’ajudes 
ergogèniques:

Legals o il·legals. La legali-
tat la dona que continguin, 
o no,  les substàncies que 
cada any la Llei del dopatge 
publica.

Tipologia de substàncies 
segons el Comitè Científi c 
de la Unió Europea:

1. Productes energètics.
2. Begudes i electròlits.
3. Proteïnes i components 
proteics.
4. D’altres substàncies es-
sencials.

1/ Productes energètics, 
hidrats de carboni. Evidèn-
cia científi ca.

Són importants en la dieta 
d’entrenament, sobretot en 
esportistes amb pes baix. 
Batuts d’hidrats de carboni.

La sobrecarrega d’hidrats de 
carboni prèvia la competició 
de llarga durada és bàsica, 
sobretot amb la dieta.

La ingesta d’hidrats de 

carboni durant la competi-
ció, en competicions de més 
d’una hora de durada a base 
de glucosa + fructosa és 
mes efectiva que la fructosa 
sola, ja sigui en forma de 
gels, barretes o líquid. (Sem-
pre cal provar el producte 
abans de la competició, que 
sigui fi able i que en l’eti-
queta digui els components 
que conté i les quantitats de 
cada element).

L’administració d’hidrats de 
carboni és molt important la 
primera mitja hora després 
de l’exercici, ja que aug-
menta les concentracions 
plasmàtiques d’insulina i 
glucosa, i augmenta tam-
bé la síntesi de glicogen 
muscular. Això es bàsic en 
exercicis de diversos dies de 
competició amb un balanç 
energètic negatiu. Com la 
Marató del Sables, el Paris 
Dakar, etc...

2/Begudes d’electròlits. 
Evidència científi ca.

Les begudes d’electròlits 
son importantíssimes per 
evitar la deshidratació, ja 
que en proporcionen la 
reposició hídrica més sal. La 
pèrdua principal d’aigua és 
la suor. Així doncs, quan per-
dem un 2% del pes corporal 
ja augmenta la freqüència i 
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Les vitamines

Les vitamines, en si mateixes, 
no milloren el rendiment, 
però si hi ha un dèfi cit poden 
empitjorar els resultats.

La cobalamina (B12) i la 
piridoxina (B6). En dosis 
elevades poden disminuir 
l’ansietat i millorar les habi-
litats motores, com és ara 
amb el tir.

La vitamina C millora el siste-
ma immunitari, disminueix la 
incidència d’infeccions a les 
vies respiratòries altes.

La vitamina E disminueix 
l’efecte oxidatiu induït per 
l’exercici i millora el rendi-
ment en alçada.

La vitamina D està implicada 
directament en la capacitat 
oxidativa i en la producció 
energètica. Un dèfi cit de 
vitamina D esta relaciona-
da directament amb el risc 
de patir malalties, lesions 
infl amatòries, fractures per 
estrès, cruiximents musculars 
i rendiment muscular insufi -
cient.

de lesions i en fases d’entre-
nament dures. 
La suplementació és impor-
tant en esportistes vegeta-
rians.

El binomi creatina i entrena-
ment és important, ja que si 
no s’entrena o no es fa reha-
bilitació, la creatina no fa cap 
mena d’efecte. La creatina 
disminueix les citoquines, 
que provoquen la infl amació 
després de fer un exercici de 
llarga durada i extenuant.

   RECOVER+

Indicat per mantenir la 
massa muscular en períodes 
d’immobilització, en rehabi-
litacions postquirúrgiques, 
augmenta la massa muscular 
durant aquesta fase, en es-
ports d’alta intensitat i en la 
malaltia de sarcopènia.

    R-START +

Per a esportistes amb sobre-
entrenament físic o mental, 
estats de fatiga, astènia i 
desmotivació. Indicat en 
processos de recuperació 
postinfecció. Millora la 
conducció nerviosa, també 
indicat per a després d’un 
traumatisme cranial.

la despesa cardíaca, i dismi-
nueix el rendiment esportiu. 
En moments de gran risc de 
deshidratació s’ha de veure 
aigua amb un 5% de glucosa 
i sal. Han de ser begudes 
isotòniques. Les hipertòni-
ques fan que no s’absorbeixi 
l’aigua. S’absorbeix més 
ràpid la beguda freda. Per 
al postexercici, pot ser una 
beguda hipertònica, que es 
recomana amb sodi i també 
potassi. Fins i tot s’hi poden 
afegir antioxidants. 

3/ Proteïnes i elements 
proteics

Tots els esportistes tenen 
les necessitats proteiques 
augmentades. Hi ha una 
relació causa-efecte entre 
la ingesta de proteïnes i 
l’augment i manteniment de 
la massa muscular. El sèrum 
de llet amb maltodextrina, 
els concentrats proteics...són 
alguns dels elements a tenir 
en compte.

4/ Altres nutrients essencials

El monohidrat de creatina
té una evidència científi ca 
d’increment de la capaci-
tat de treball en exercicis 
anaeròbics i de millora del 
desenvolupament muscular 
en exercicis aeròbics. Impor-
tant en fases de recuperació 
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    VD3 4000-UI® i 
    VD3 1000-UI® 

Ajuda a prevenir l’osteoporo-
si i els problemes de creixe-
ment. Millora el rendiment, 
evita lesions i processos 
infl amatoris crònics. Redueix 
la insulina.

Els minerals

La ingesta de minerals no 
millora el rendiment però 
si n’hi ha un dèfi cit el rendi-
ment empitjora de manera 
espectacular.

El potassi pot ajudar a la 
rehidratació després de fer 
exercici.

El sodi o la sal són l’únic 
electròlit indispensable per a 
la hidratació.

El ferro, en valors baixos, 
s’utilitza per si hi ha una dis-
minució clara del rendiment 
esportiu i un augment del 
cansament. Cal fer analí-
tiques als esportistes per 
mantenir uns nivells òptims 
de ferro.

Els aminoàcids

Els més coneguts són: la 
leucina, la taurina, la glutami-
na, l’L-arginina, l’L-aspartam, 
l’L-carnitina.

Els aminoàcids disminueixen 
el dany muscular i estimulen 
la síntesis proteica. A més a 
més, incrementen l’oxida-
ció dels greixos, per la qual 
cosa poden reduir el lactat 
sanguini.

La taurina 

Estimula la transmissió del 
senyal elèctrica de les fi bres 
musculars, disminueix la glu-
cosa sanguínia i augmenta 
les reserves hepàtiques.

La cafeïna

Hi ha evidència científi ca 
que millora el rendiment en 
les activitats de resistència, 
ja que augmenta la utilitza-
ció dels greixos i retarda la 
depleció del glicogen.

També millora l’estat d’aler-

ta, la concentració, el temps 
de reacció, l’aprenentatge 
motriu i la memòria imme-
diata.

Secreta Beta endorfi nes i 
disminueix la percepció de 
dolor. Millora la resposta 
termoreguladora.

Administració: 1 h. abans de 
l’exercici, de 200 a 300 mg.

Els antioxidants

Neutralitzen els radicals 
lliures

El coenzim Q 10, una evi-
dència científi ca

A partir de 35 anys, disminu-
eixen les concentracions de 
Q10 en el nostre organisme.
Per això, una aportació de 
Q10 millora el rendiment 
físic i retarda el cansament. 
També redueix el dany mus-
cular en esportistes entre-
nats i actua en la producció 
d’energia ATP. Juntament 
amb la vitamina E, és un 
excel·lent antioxidant.
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PRODUCTES DE PREVENCIÓ I CURA 
DEL APARELL LOCOMOTOR EN 
L’ESPORT

Ja fora de la llista de les 
ajudes ergogèniques, tenim 
els productes per prevenir la 
degradació osteoarticulars 
lligamentosa  i muscular, in-
dicades en esports de llarga 
durada, en entrenaments 
intensos.

Protectors de cartílag ar-
ticular, per evitar l’artrosi, 
i, si s’ha iniciat, evitar que 
avanci el procés.

1 - Sulfat de glucosamina

Sintetitza proteoglicans en 
els cartílags articulars, inhi-
beix enzims destructors del 
cartílag.

2 - Sulfat de condroïtina

Augmenta la síntesi de l’àcid 
hialurònic. 
S’ha observat que els 
productes que porten els 
2 components tenen una 
efi ciència superior.Té efectes 

Probiòtics i prebiòtics

Aporten immunitat per evitar 
infeccions i serveixen com a 
complement si estem pre-
nent antibiòtic. Cal prendre 
un litre de llet acidòfi la al dia. 
Alerta amb els esportistes 
amb problemes gastrointes-
tinals i persones celíaques.

Els nucleòtids són immuno-
nutrients (calostre). 

El ginseng, una evidència 
científi ca.

L’administració  de 1.350 
mg/dia durant 1 mes millo-
ra la resistència a la fatiga, 
augmentadiscretament el 
consum màxim d’oxigen i 
augmenta la tensió arterial. 
També és un antioxidant. El 
ginseng és contraindicat en 
hipertensos i en estats d’an-
sietats i irritabilitat.

El bicarbonat i els citrats 
tenen el seu fecte en l’equi-
libri àcid base, milloren els 
llindars del lactat, però no hi 
ha evidència científi ca. Gran 
variabilitat personal.

L’L- Triptòfan, una evidència 
científi ca

L’L-triptòfan augmenta la 
síntesi de serotonina, millora 
l’estat d’ànim i afavoreix 
el son. També augmenta 
l’activitat de les endorfi nes, 
la qual cosa fa que disminu-
eixi la percepció del dolor. 
A més a més, disminueix la 
gana compulsiva per l’an-
sietat, sobretot de menjar 
molts hidrats de carboni. 
El triptòfan està indicat en 
esportistes, per disminuir la 
bulímia ansiosa i en pacients 
amb fi bromiàlgia.

   TRIMAX 10

Triptòfan + coenzim Q10

Ajuda a disminuir el cansa-
ment, millora el funciona-
ment normal dels músculs i 
del sistema nerviós. També 
augmenta la motivació per 
l’entrenament i ajuda a evitar 
els trastorns alimentaris 
freqüents en esportistes. En 
fase lesiva, evita la depressió 
típica de no poder entrenar.

El B carotè i els 
antocianòsits

(Sucs de cireres) Redueixen 
el dany muscular.
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benefi ciosos en el metabo-
lisme dels condròcits, els 
sinoviòcits i les cèl·lules de 
l’os subcondral.

  ARTIPOTECT I 
  ARTIPOTECT FORTE

Són un bon protector 
articular i per a quan ja s’ha 
establert un principi de des-
trucció cartilaginosa. Tant el 
sulfat de condroïtina com el 
sulfat de glucosamina estan 
dins dels fàrmacs modifi ca-
dors de la malaltia.
Disminueixen el dolor, millo-
ren l’elasticitat i enforteixen 
el cartílag; frenen l’evolució 
de l’artrosi.

3 - L’àcid hialurònic

Es un polisacàrid que es 
troba i és produït pel mateix 
organisme en els diferents 
teixits i òrgans del cos humà, 
principalment en el líquid 
sinovial, en el teixit connec-
tiu, en les articulacions, en 
els cartílags i en la pell.
Es pot prendre per via oral 
o mitjançant infi ltracions 
intraarticulars, visc suple-
mentació.

4 - El col·lagen

El col·lagen és una proteïna 
multifactorial que s’encar-
rega de la unió de la pell, 
els lligaments, els ossos, els 
músculs, els cartílags i el 
teixit adipós.El col·lagen és 
molt important per mante-
nir la fl exibilitat, l’elasticitat 
i evitar l’envelliment dels 
cartílags, els tendons, els 
lligaments, etc..Disminueix 
el dolor de l’artrosi.

  ARTILASTIX I 
  ARTILASTIXCOLÁGENO

Tots dos productes porten 
àcid hialurònic i col·lagen. 
Contribueixen al funcio-
nament normal dels ossos 
i els cartílags. A més dels 
dos productes esmentats, 
l’artilastixcolágeno porta 
àcid maslínic, que és un bon 
antiinfl amatori natural.

 MONOVISC I CINGAL

Són productes per a infi l-
tracions d’àcid hialurònic 
intraarticulars.
Lubrifi quen i serveixen de 
coixinet esmorteïdor per  les 
articulacions.

L’exercici físic i l’esport  
formen part de les accions 
saludables, però hem d’evi-
tar que la repercussió intensa 
i constant sobre una articu-
lació concreta pugui acabar 
lesionant aquesta estructura.  
La condroprotecció ajuda 
a prevenir i a evitar aquest 
problema.

Dra. Carme Comellas i 
Dr. Jaume Oliveras
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A la regió de Tebaida hi 
trobarem agulles que 
semblen esculpides expres-
sament, com l´Elefant o la 
Mòmia. Aquesta vegada us 
proposem visitar l´ermita de
Sant Salvador i el cim de 
l´Elefant, una de les millors 
excursions montserratines 
sense cap mena de dubte.

Itinerari

Sortim de Santa Cecília cap 
a l´esquerra, per el Gr (camí 
de l´Arrel) direcció al Mones-
tir, vorejant la cara nord de la 
muntanya. Passat el Cavall 
Bernat i abans de la Canal 
del Pou del Gat (senyalitza-
da), prenem la Canal Plana, 
aproximadament al Km 2,5. 
És un fàcil corriol de pujada, 

un xic brut en algun punt, 
on haurem de passar per 
sota d´algun arbre caigut. En 
aquesta canal començarem 
a trobar marques grogues. 

Una vegada a d´alt, baixem 
pocs metres a buscar el camí 
que agafarem a l´esquerra, 
sense deixar les marques 
grogues. Quan arribem a un 
tram amb molta pedra on el 
camí fa un gir a l´esquerra, 
veurem davant nostre l´Agu-
lla de la Prenyada (amb la 
seva panxa) i una agulla més 
petita al nord, l´”Aborto”.

Seguim el camí ara amb 
pujada. Quan el camí gira a 
la dreta (abans de l´Agulla 
de l´”Aborto”) i ja veient el 
cim de l´Elefant, ens enfi lem 
per la carena seguint les 
fi tes, sempre pel camí més 
evident. Amb precaució 
haurem de pujar per unes 
plaques tombades (molt 

D’esquerra a dreta: 
agulla de l’Elefant, la Mòmia i la Momieta.

racons de 
montserrat
l’elefant 
Text i Fotografia: 
Albert Mendoza Torrents

AMB EL SUPORT DE:

Agulla de l’Elefant i la Mòmia

Ermita de Sant Salvador amb 
la Mòmia al darrere.

L’autor de l’article al cim de l’Elefant



D’esquerra a dreta: 
agulla de l’Elefant, la Mòmia i la Momieta.

Agulla de l’Elefant i la Mòmia

Ermita de Sant Salvador amb 
la Mòmia al darrere.
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fàcil, però amb una certa 
exposició en algun punt), fi ns 
a una xemeneia estreta d´uns 
2,5 metres.

Aquesta xemeneia és el pas 
amb més compromís de l’ex-
cursió, caldrà encaixonar-nos 
entre paret i paret i enfi -
lar-nos, per superar aquest 
ressalt de 2,5 metres.

Si decidiu no fer aquest últim 
pas, seguirà sent una bonica 
sortida, però si ho supereu, 
gaudireu d´un cim i unes vis-
tes increïbles i un dels millors 
indrets per veure la sortida 
del Sol.

Aquesta via és la que fan ser-
vir els escaladors per baixar 
del cim, quan han escalat 
l´Elefant o la seva magnifi ca 
trompa. 

Al Febrer del 2018, hi vaig 
pujar amb el meu fi ll de 4 
anys, evidentment, assegurat 
amb arnes i corda. 

Per baixar haurem de desfer 
el mateix camí de pujada.

Una vegada tornats al camí i 
passada l´agulla de l´”Abor-
to”, ja veiem l´imponent 
agulla de la Mòmia, on la 
seva morfologia recorda 
la màscara funerària de 
Tutankamon. A pocs metres 
arribarem a un creuament 
de camins, el de l´esquerra 
puja una mica i el de la dreta 
és de baixada. Si agafem 
el de l’esquerra, arribarem 
a l´ermita de Sant Salva-
dor, una ermita construïda 
aprofi tant una balma al peu 
de l´Elefant, petita, acolli-
dora i pintoresca amb una 
porta, fi nestres i cisterna per 
recollir aigua de la pluja. Per 
mi un dels millors racons de 
Montserrat.

Per tornar al punt de parti-
da, desfarem el camí. Una 
altra opció és fer una ruta 
quasi circular, baixant fi ns al 
camí que, cap a la dreta ens 

portarà a l´ermita de Sant 
Benet, i cap a l´esquerra, al 
Pla de la Trinitat, GR que 
ens tornarà a Santa Cecilia.

Una altre manera d´arribar a 
Sant Salvador, és sortint del 
Monestir i agafant el camí 
de Sant Jeroni. Pujarem per 
les escales fi ns a la Plaça de 
Santa Anna, on agafarem 
la bifurcació de la dreta 
direcció a Sant Benet. Uns 
metres abans d´arribar a 
Sant Benet, prendrem el cor-
riol a la dreta on hi ha un arc 
d´una porta, el travessarem 
i seguidament agafarem el 
trencall de l´esquerra (senya-
litzat amb marques grogues). 
Fent una pujada en ziga-za-
ga arribarem a Sant Salvador 
i a l´Elefant.

Aquesta opció és una mica 
més curta que l´anterior, però 
amb força desnivell positiu, 
això si, amb unes boniques 
vistes a Gorros, la Panxa del 
Bisbe i La Prenyada.

R A C O N S  D E  M O N T S E R R A T
AMB EL SUPORT DE:

Vistes des del cim de l’Elefant
L’autor de l’article pujant per 
la xemeneia.

L’autor de l’article amb el seu fi ll Nil 
de 4 anys. Febrer 2018.
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DIUMENGE 14 DE 
NOVEMBRE

36ª Edició
BERGA SANTPEDOR
59Km / 53km
Sortida del Pavelló de Berga
Hora: De 7h a 7.30h cami-
nant, i de 7.30h a 8.30h. en 
BTT.
És una marxa popular no 
competitiva que anualment 
organitza el Centre Excursio-
nista 2x2 Santpedor. 
Hi ha dos recorreguts, el 
de BTT, Gravels i biciletes 
elèctriques de 59Km i el 
caminant de 53km.Tot el 
recorregut estarà senyalitzat 
mitjançant marques de color 
groc i vermell.
+Info: www.bergasantpedor.
cat
Berga - Santpedor

29ª Edició
CÓRRER PER CÓRRER 
10Km
Sortida: A les 10h
Majoritàriament per pista, 
transcorrerà pel passeig del 
Ter i agafarà direcció a la 
Gleva, passant per espais 
com “La Moreta” o el “camí 
vora Ter”.
+Info:www.olimpicmanlleu.
cat/correr-per-correr
Manlleu

DISSABTE 20 DE 
NOVEMBRE

CURSA FOSCA 
18 km +680m
12 km +370m
Sortida de la cursa llarga 
a les 17.15 h. i de la curta i 
caminada a les 17.20h de la 
Plaça Lluís Companys. Cursa 
de muntanya semi nocturna 
amb dos recorreguts, un 
més llarg i tècnic, l’altre, 
més curt amb alguns trams 
tècnics que es pot aprofi tar 
de caminada.  

La cursa llarga comença a la 
plaça de l’ajuntament d’on 
ràpidament puja fi ns al Turó 
del Peret Anton, corriols i 
trialeres força tècniques i 
amb uns bons desnivells, ja 
que es fa cim a uns dels pics 
més alts de la comarca: 748 
m. (Puig de les Torres) i 645 
m. (santuari de Foix) 

La curta, que es pot fer co-
rrent o bé caminant, puja el 
turó del Peret Anton on es 
fan els primers 100 metres 
positius en 2 km. Després 
de tot un seguit de corriols 
s’arriva al Santuari de Foix 
(645 m.) i seguidament es 
baixa per una trialera di-
recció els Giberts, es passa 
per un seguit de corriols de 

sota bosc on es gaudeix de 
la natura i la muntanya al 
màxim, passarem per davant 
l’Ermita de la Mare de Déu 
de Foix. Els últims quilòme-
tres es faran ben entrada la 
foscor de la nit per fer cap a 
la població de Torrelles de 
Foix. 

En ser una cursa semi 
nocturna, és a dir que 
la començarem de dia 
i l’acabarem de nit (per 
aquest motiu serà obligatori 
dur un frontal lluminós) po-
dreu gaudir dels canvis de 
llum a l’hora del crepuscle i 
ben entrat el capvespre!
+Info: www.cursafosca.cat
Torrelles de Foix

DIUMENGE 21 DE 
NOVEMBRE

LA NAVARCLINA
10 Km 
Hora: A les 11.10h  
Mini Navarclina (cursa infantil) 
a les 10h.
Transcorre pels voltants de 
Navarcles, passant també pels 
termes municipals de Sant 
Fruitós de Bages i de Tala-
manca. Es recupera el circuit 
clàssic de les edicions 2010-
2015. La sortida es a la Pista 
d’Atletisme de Navarcles,  
2km per asfalt, i la resta per 
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pista forestal. El perfil descriu 
un inici planer, una llarga puja-
da i un final molt ràpid.
La cursa està organitzada pel 
Club d’Atletisme Navarcles.
+Info: www.lanavarclina.cat
Navarcles

ROC DE LA
CLUSA
8Km+300m.Trail/Caminada.
16Km+1.050 m. Trail
Sortida a les 9h de a la plaça 
del poble en direcció al 
Refugi de La Clusa. Un racó 
de pau i silenci  amb el molí i 
l’Ermita de Sant Romà. 

La prova enllaça els millors 
corriols entre fagedes que 
porten de la Clusa a Sobre-
puny, voltant per la carena 
fins al Pla de l’Orri amb unes 
vistes fantàstiques al Cingles 
de Vallcebre i el Pedraforca.
Roc del Catllaràs. Les 
Calamites i  Puiglluent  són 
els altres punts principals 
d’aquest recorregut natural.
Una fantàstica vall de l’alt 
berguedà i magnífics vol-
tants de Castell de l´Areny, 
hi trobareu un recorregut 
espectacular, amb pujades 
exigents i descensos ràpids, 
corriols entre boscos de 
fageda, que durant la tardor 
desprenen uns colors espec-
taculars.
+Info: www.rocdelaclusa.cat
Castell de l’Areny

DIUMENGE 28 DE 
NOVEMBRE

BELL RACE
10Km i 15Km
Sortida a les 10h de l’Hotel 
Mas de la Sala.
La cursa  fundadora del 
Campionat Maqui, La marxa 
de muntanya té la sortida i 
arribada a les instal·lacions 
del Hotel Mas de la Sala 
a Sallent. La Bell Race es 
caracteritza per tenir en el 
punt més alt de la prova una 
campana, que tots els corre-
dors/res han de fer tocar al 
passar per sota. 

El recorregut és esplèn-
did, amb moltes zones de 
corriols.Circuit molt divertit i 
ràpid ideal per al corredor/a 
experimentat/da i el que 
s’inicia amb aquest tipus de 
curses de muntanya.

Actualment la Bell Race,  
passarà per la Sèquia de 
Manresa, eliminant trams 
de pista forestal (quedant 
només 2km),  puja direcció 
el poblat Ibèric del Cogulló, 
per enfilar-se fins el punt 
més alt que és la muntanya 
de Sal del cogulló. tot se-
guit baixa cap a la riera del 
Mas de les Coves i marxa 
cap el Serrat d’Emprius i els 
voltants muntanya de Sal 
de Sallent. Una Bell Race, 

refundada, que torna als 
seus inicis: zones de corriols, 
trams de boscos típics del 
Bages, buscant zones de 
paisatge, trams de bones 
baixades i bones pujades.
Marcada amb cinta, però les 
indicacions justes. Cal córrer, 
mirar observar i orientar-se!
+ Info:www.campionatma-
qui.cat/cursa-bell-race
Sallent

73ª Edició
DIADA 
MONTSERRATINA
8Km 
Sortida: A les 8h
de la BP-1211
Cicloturisme
La tradicional festa es cele-
brarà amb una pujada lliure 
per a tots els ciclistes a la 
muntanya de Montserrat.
+Info: www.ciclisme.cat
Monistrol de Montserrat

DIUMENGE 5 DE 
DESEMBRE

PUJADA A 
MONTANYANS
14Km corrent / caminant.
Sortida del camp de futbol 
Sant Marçal (Castellet i la 
Gornal) a les 9.30h la cursa i 
a les 9.40h la caminada.
La pujada a Montanyans 
neix al 2015 a Sant Marçal 
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(Castellet i la Gornal) amb 
motiu de donar a coneixer 
aquest bonic poble i els seus 
voltants. Situat entre vinyes, 
Sant Marçal es un poble 
petit on el contacte amb la 
natura es molt proper. 

El recorregut passa entremig 
de vinyes i boscos propers al 
nucli de Sant Marçal. Circuits 
força ràpids sense gaires 
dificultats i amb unes vistes 
maravelloses del Penedès.

Després de fer un petit tomb 
pel poble s’encara un corriol 
de pujada cap al cementiri 
fins arribar al bosc de can 
Colomé, aquí es continua a 
través de camins i vinyes fins 
arribar a la riera de Marme-
llar. En aquest punt és on 
hi ha la part més atractiva 
del circuit amb un recorre-
gut pedregós i unes vistes 
espectaculars en aquest 
tram d’uns 3 quilòmetres on 
es creua la riera i es tra-
vessen zones boscoses. Al 
quilòmetre 7 se surt del tram 
de la riera i el recorregut 
transcorre per camins entre 
de vinyes amb paisatges de 
tardor encantadors. Al quilò-
metre 9 comença la pujada 
a l’ermita de Montanyans on 
durant 1,5 km. hi ha els trams 
més forts del recorregut. 

Seguidament es baixa per 
un corriol boscós, tram final 
del recorregut que es passa 
per vinyes i caves de la zona 
fins encarar la pujada final 
de tornada al poble de Sant 
Marçal.
+Info: https://pujadamonta-
nyans.wordpress.com/
Castellet i la Gornal

DIUMENGE 12 DE 
DESEMBRE

CURSA EL PONT 
DE VILOMARA I 
ROCAFORT
XV Edició Cursa
Atlètica Memorial 
Alcalde Evaristo
10Km /5Km i Cursa infantil
Sortida del carrer Consti-
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+INFO ACTUALITZADA: 
www.araesport.cat

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

publica a l’agenda
hola@araesport.cat

tució, a les 11h curses de 
10Km i 5 Km. A les 10h les 
infantils.
El Pont de Vilomara

DIUMENGE 19 DE 
DESEMBRE

COLLBAIX TRAIL

Trail 30km +1.600m 
Emblemàtica 20km +1.000m 
Clàssica 10km +400m 
(Cursa o caminada)
Sortida: 30Km i 20km a les 
9h i la de 10km a les 9:30h.
+Info: www.vec.cat
Sant Joan de Vilatorrada

18a edició 
CURSA PER LA VIDA

9 km cursa
5 Km cursa i caminada
Cursa solidaria, la recaptació 
es destina íntegrament a la 
Marató de TV3.
La Cursa surt de l’interior del 
Parc de l’Agulla per fer un 
recorregut pels voltants de 
la Sèquia, sempre per camí 
de terra, i tornar al mateix 
lloc de la sortida.
L’organitzen el Club Atlètic 
Manresa, el Parc de la Sé-
quia i Piscines Manel Estiarte 
de Manresa.
+Info: www. clubatleticman-
resa.cat
Manresa

DISSABTE 25 DE 
DESEMBRE

38a Edició
PUJADA A LA MOLA
 
4 Km
Sortida a les 10h de Can 
Robert, a Matadepera.
Cursa que es va iniciar com 
una sortida d’amics, i ac-
tualment, acull més de 350 
persones de tot Catalunya.
És una cursa no competi-
tiva i es pot fer caminant o 
corrent. 
La Mola es troba a 652 m. 
d’altitud, mentre que el 
Monestir de Sant Llorenç 
del Munt, es troba a 1104 m. 
d’altitud, el desnivell és de 
452 m.
L’organitza el Club Muntan-
yenc de Terrassa. 
+Info: www.inscripcions.cat/
pujadalamola2021
Matadepera

DIUMENGE 26 DE 
DESEMBRE

42ª Edició
CURSA DEL BOLET
6Km

Sortida: A les 10.30 h davant 
l’Ajuntament d’Ullastrell.
El recorregut és una volta 
circular al voltant  del poble, 
la sortida i l’arribada es fa 
per asfalt, i la resta del re-
corregut transita per pistes 

amples de terra.
+Info: www.cursadelbolet.
wordpress.com
Ullastrell 

DIVENDRES 31 DE 
DESEMBRE

33a Edició
SANT SILVESTRE 
MANLLEUENCA

5Km / 12Km / 400m
Sortida a les 18h del’Avg. de 
Roma / Angela Roca.
+Info:www.olimpicmanlleu.
cat/st-silvestre-manlleuenca
Manlleu

CURSA DE LA 
DONA 3 VILES

10Km / 5Km
Cursa que es desenvolupa 
en un circuit de 5Km pels 
tres termes municipals Sant 
Andreu de Llavaneres, Cal-
des d’Estrac i Sant Vicenç de 
Montalt.
+Info:www.cursadeladona-
3viles.com
Sant Andreu de Llavaneres
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El gravel ha arribat amb força 
a casa nostra i cada vegada 
són més els que s’atreveixen 
a preparar una prova de llarga 
distància d’aquesta modali-
tat, la qual combina trams de 
carretera, pistes forestals i vies 
pavimentades que permeten al 
ciclista fugir de les rutes tradi-
cionals i afegir un punt d’aven-
tura al ciclisme que coneixíem 
fi ns a dia d’avui.

Si ja tens una bicicleta de 
gravel, de roda més ample i 
geometria a mig camí entre la 
MTB i la bicicleta de carretera i 
busques alguna marxa o com-
petició en el calendari, potser 
t’interessa seguir llegint aquest 
article...

El gravel és una modalitat de 
ciclisme que aglutina aspec-
tes del ciclisme de carretera 
i de muntanya i, per aquest 
motiu, en la seva preparació és 
imprescindible tenir una bona 
base aeròbica de bicicleta i 

també, a causa del terreny vari-
able i més feréstec, cal preparar 
especialment la musculatura 
del tronc i dels braços, ja sigui a 
través de treball específi c sobre 
la bicicleta, com també a través 
d’exercicis de core i braços 
al gimnàs, ja que en algunes 
proves no només el ciclista 
ha de suportar les difi cultats 
del terreny sinó que a més, ha 
d’empènyer la bicicleta.

Posem un exemple de com 
prepararíem una prova com la 
Pirinexus 360, de 340km i 3000 
metres de desnivell. Destaca-
ria dues fases molt marcades. 
La primera fase, més general, 
centrada en realitzar llargues 
tirades sobre la bicicleta de car-
retera entre 150-180kms i treball
d’alta intensitat per mantenir 
nivells de potència aeròbica i 
anaeròbica amb recuperacions
altes. El tret diferencial d’aques-
ta prova és que la gran part del 
desnivell és durant la primera
meitat, una característica a tenir 

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

com 
preparar 
una prova
de gravel
de llarga
distància 
Adrià Martí Peiró
Preparador Físic i Entrenador
www.adriamartipf.carrd.co
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en compte a l’hora de dissenyar 
les rutes d’entrenament.
La segona part de la preparació, 
la majoria dels entrenaments 
també sobre la bicicleta de
gravel, per poder obtenir adap-
tacions específi ques i realitzar 
rutes que també en 4 ocasions
haurien de superar les 6 hores 
de durada.
Per acabar d’arrodonir la pre-
paració, recomanaria realitzar 
esporàdicament entrenaments
caminant, corrent o de treball 
de força en suspensió per poder 
obtenir guanys diferents i
descansar de la posició sobre la 
bicicleta.

Finalment i no menys impor-
tants davant d’una prova molt 
llarga, cal cuidar aspectes com 
l’alimentació i l’hidratació, tant 
abans com durant la prova; el 
material, per si punxes la roda, 
et salta la cadena, etc. i anar 
preparat psicològicament per-
què, quan les coses no acabin 
d’anar del tot bé, puguis res-
pondre adequadament, perquè 
hi haurà moments en què el cap 
jugarà un paper molt important.

Com podeu veure, les sortides 
en gravel són una modalitat 
molt completa, exigent, diver-
tida i amb un punt d’aventura 
que fa que cada dia tingui més 
adeptes. En seràs el següent?
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Una part fonamental per gaudir 
de les sortides ciclistes és la 
comoditat sobre la bicicleta. 
Per aconseguir-ho, hem d’estar 
molt atents a la confi guració. És 
evident que per fer una petita 
volta amb els nens o anar a bus-
car el pa qualsevol posició ens 
serveix, però és molt diferent 
si s’han de passar quatre o cinc 
hores sobre la bicicleta i, a més 
a més, buscar la màxima veloci-
tat o pujar ports de muntanya. 
Aleshores sí que cal afi nar la 
posició. 

En aquest article explicarem els 
tres punts de suport del ciclista 
sobre la bicicleta, quines en 
són les característiques i com 
poden infl uir en diferents mo-
lèsties i/o futures lesions.

Els llocs on el ciclista està 
en contacte directe amb la 
bicicleta són el seient, els 
pedals i el manillar, i tenen una 
importància capital. Tots tenen 
una característica en comú i és 
que són punts on l’estabilitat 
marcarà el comportament sobre 

la bicicleta, tant pel que fa al 
rendiment com a la comoditat a 
l’hora de rodar en bici.

El seient

De tots els punts de contacte en-
tre el ciclista i la bicicleta aquest 
és, sense cap mena de dubte, el 
més important i el més complicat 
a la vegada (només ens hem de 
fi xar en la gran quantitat de se-
ients que podem trobar a les bo-
tigues). El recolzament al seient 
el realitzarem amb la pelvis i més 
concretament amb els isquions 
(els dos ossos que notem al cul, 
a dreta i esquerra, quan estem 
asseguts a una cadira). Aquests 
isquis seran el punt principal 
de suport i els que ens donaran 
l’estabilitat necessària perquè 
la pelvis estigui estable sobre el 
seient i no provoqui moviments 
innecessaris i desequilibris a 
l’hora de pedalar.

Els principals problemes que 
trobem en aquest punt de suport 
són en la part inferior de l’esque-
na i la pelvis: molèsties a la zona 
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lumbar pel moviment excessiu 
de la pelvis sobre el seient; 
problemes a la zona perineal 
(parestèsies, formiguejos o 
hipersensibilitat per un excés 
de pressió sobre la zona genital) 
o molèsties als isquiotibials per 
l’excés de longitud del seient.

Per reduir aquests problemes 
revisarem que el ciclista, segons 
les seves característiques 
físiques, s’adapti perfectament 
al seient, l’ajustem en alçada i 
en el retrocés respecte a l’eix 
del pedal i inclinació d’aquest 
respecte la vertical.

Els pedals

El segon punt important el 
tenim situat a les cales dels pe-
dals de la bicicleta (fem un petit 
incís, sempre parlem de pedals 
automàtics, ja que els que no 
ho són no donen cap mena 
d’estabilitat del peu al pedal 
i, per tant, no estaríem parlant 
d’una fi xació ni d’una estabilitat 
mesurable). Aquest punt és 
important, ja que els pedals són 
els que transmeten la força del 
ciclista sobre la bicicleta i fan 
que aquesta avanci. D’aquest 
punt dependrà que la nostra 
pedalada sigui més o menys 
efi cient.

Els principals problemes 
derivats d’una mala posició en 
aquest punt els pateixen les 
extremitats inferiors: molèsties a 
l’articulació del genoll i turmell 
a causa de la mala col·loca-
ció de les fi xacions i sensació 
de formigueig a les plantes 
dels peus per una tècnica de 
pedaleig dolenta o excés de 
compressió sobre la zona  me-
tatarsiana del peu.

Així doncs, pel que fa al suport 
dels pedals les principals 
modifi cacions les farem a les 
fi xacions, ajustant-les a tres ni-
vells: correcció antero-posterior, 
correcció lateral i correcció rota-

cional, i també és molt impor-
tant la tècnica de pedaleig i la 
sabatilla que utilitza el ciclista.

El manillar

L’últim punt de suport i no per 
això menys important és la sub-
jecció del manillar a les mans 
del ciclista. Aquesta subjecció 
és molt important, ja que fent 
un símil amb els vaixells, estem 
parlant del “timó” de la bicicle-
ta, que ens permetrà dirigir la 
bicicleta per allà on nosaltres 
vulguem.

Els principals problemes que es 
produeixen per una mala col-
locació respecte al manillar són 
en la part superior de l’esquena 
i a les extremitats superiors: 
molèsties a la musculatura cer-
vicodorsal superior produïdes 
per dur el manillar massa baix; 
molèsties a les espatlles per 
portar una longitud excessiva 
per a subjectar el manillar i pa-
restèsies a les mans i/o els dits 
per una mala col·locació dels 
comandaments i augment de 
pressió sobre el taló de la mà.

Per reduir aquesta problemàti-
ca el treball del biomecànic no 
només se centrarà en el posici-
onament i l’alçada del manillar 
i dels comandaments, sinó 
que també realitzarà un treball 
importantíssim pel que fa a la 
potència, mirant-ne la longitud 
i la angulació.

Resumint, l’estabilitat d’aquests 
tres punts  és bàsica per man-
tenir una posició còmoda, esta-
ble i efi cient sobre la bicicleta, i 
cada un d’ aquests punts es té 
en compte a l’hora d’analitzar 
la postura sobre la bicicleta, 
s’avaluen conjuntament, ja que 
una modifi cació sobre algun 
dels punts tindrà una repercus-
sió instantània sobre els altres 
dos. Per tant, l’objectiu del 
ciclista serà buscar l’equilibri 
entre aquests tres punts.
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RUTA DE
L´ÚLTIM CÀTAR
RUTA DE

“Al cap de set-cents anys, fl orirà el 
llorer”; aquestes van ser les darreres 
paraules de Guillem de Belibasta, l’últim 
perfecte càtar de Llenguadoc, abans de 
ser cremat a la foguera.
En la recerca dels últims passos de 
Guillem de Belibasta en el seu exili -des 
de terres franceses fi ns a Catalunya- així 
com de molts altres càtars que fugien de 
la Inquisició, avui en dia podem seguir 
dues rutes que ens permeten conèixer 
i valorar de ben a prop racons poc con-
correguts i pobles encisadors: el “Camí 
dels Bons Homes” i la “Ruta de l’últim 
càtar”. Les dues travesses, d’entre 9 o 
10 etapes cadascuna i uns 200 km de 
recorregut, comuniquen França i Catalu-
nya per diferents camins, tot descobrint 
aquells paratges i castells on s’hi havien 
aplegat els últims càtars.

Imatge del Pla de Boet

Text i Fotografia: 
Taia Rodríguez i Valentí Pons
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L
’estiu anterior, els meus 
fi lls -el Roc i l’Aran, de 
9 i 13 anys en aquells 
moments-, el Valentí i 

jo mateixa vam recórrer la 
travessa del “Camí dels Bons 
Homes”, des de Queralt fi ns 
a Montsegur, sense haver-ne 
planifi cat la ruta més enllà de 
Bellver de Cerdanya; l’enginy 
i la logística -la nostra furgo-
neta, com a base per poder 
descansar i poder-nos avitua-
llar sense necessitat de portar 
molt pes durant les camina-
des- van permetre que l’Aran 
i jo poguéssim completar tota 
la ruta d’inici a fi . Així va ser 
com, en acabar les vacances, 
ja ens vam proposar de fer la 
“Ruta de l’Últim Càtar” de 
manera similar però amb la 
participació de tots nosaltres 
en la totalitat del traçat. 
Un dels aspectes cabdals per 
a la preparació de la nostra 
propera aventura era poder 
disposar de la furgoneta, per-
què això reduïa enormement 
la despesa econòmica que 
hi havíem d’invertir, evitava 

haver de carretejar molt pes 
al llarg de totes les etapes 
i ens facilitava el mitjà de 
transport per a la tornada a 
casa. Com és obvi, la difi cul-
tat que suposava desplaçar 
la furgoneta amb nosaltres al 
llarg del recorregut va posar 
impediments a l’hora de fer 
una planifi cació exhaustiva 
més enllà de la Seu d’Urgell.

Punt d’inici de la ruta (Bagà)

En aquesta ocasió, vam 
comptar amb la col·labora-
ció de la tieta Judit que va 
permetre arrencar la travessa 
des de Bagà -punt d’inici on 
trobem el Centre Medieval i 
dels Càtars- i poder disposar 
de la furgoneta a la Seu d’Ur-
gell. Després de comprovar la 
méteo i amb el recorregut per 
trams al GPS, vam carregar 
les motxilles amb sacs, màr-
fegues, roba, aigua, ganyips 
i àpats sufi cients per poder 
passar tres dies i arribar al 
nostre petit “refugi”.
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Imatge del Pla de Boet
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El Collell, amb vistes a la Vall 
de la Vansa.

Inicialment la ruta ens resul-
tava molt coneguda ja que, si 
bé som amants i senderistes 
del Berguedà i de les seves 
contrades, també coincidíem 
amb part del traçat fet l’any 
anterior però en sentit oposat.

Primera nit de tenda gaudint dels 
últims raigs de sol (Font Terrers)

Quan coneixes bé el camí i et 
pots fer una imatge del que 
t’espera, sovint el temps passa 
millor i la caminada no es fa 
tan feixuga (altres vegades 
pot ser contraproduent i 
desmoralitzar-te de valent). En 
el nostre cas i amb la il·lusió 
d’iniciar una nova aventura, 
el camí fi ns a la Seu d’Urgell 
va ser força plaent, farcit de 
descobertes d’indrets encan-
tadors, com ara Fòrnols; i de 
records inoblidables, com el 
magnífi c entrepà que ens van 
preparar al restaurant del Molí 
de Fòrnols. Les converses en-
tre uns i altres omplien aquells 
moments d’esgotament per la 
duresa climatològica (en plena 
onada de calor), i en cada fi  
d’etapa es podia entreveure a 
les nostres cares la satisfacció 
de l’esforç recompensat.

Punt d’inici de la ruta, Bagà.

El Collell, amb vistes a la Vall de la Vansa.

Primera nit de tenda, Font Terrers

r u t a  d e  l ú lt i m  c à t a r
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Vista del poble de Fòrnols

Un dels paratges que voldria 
destacar, per la seva singulari-
tat, va ser el que vam recórrer 
des del coll de Creus fi ns a 
ben a prop de la Seu d’Urgell, 
ja que el seu terreny vermellós 
semblava transportar-nos al 
bell mig del planeta Mart!

Coll de Creus

En arribar a la Seu d’Urgell, i 
amb la furgoneta a la nostra 
disposició, vam prendre la 
decisió de fer la següent etapa 
-amb destí a Castellbò- i, un 
cop fi nalitzada, buscar un mitjà 
de transport que ens retornés 
a la Seu d’Urgell per poder 
tornar a disposar del nostre 
petit “refugi”. Aquest tram 

va ser possiblement un dels 
més durs a nivell de calor i de 
sed. Sense ser massa consci-
ents de les difi cultats que ens 
trobaríem per poder obtenir 
aigua al llarg del recorregut, 
ens vam trobar en un terreny 
poc ombrívol i amb manca 
de rierols. Sort en vam tenir 
del masover de Cal Roca que, 
molt amablement, ens va 
oferir aigua de la seva fi nca 
per poder omplir els nostres 
bidonets. Quan ja arribàvem a 
Castellbò, en llegir un panell 
indicador, vam tenir la certesa 
que havíem passat per el que 
es coneix com la Serra Seca.

Inici de la 5a etapa amb 
Castellbò al fons

Després de la dura i feixuga 
caminada vam veure el nostre 

Poble de Fòrnols Coll de Creus

esforç recompensat en desco-
brir un poble encisador, amb 
un aire medieval ornamentat 
amb escuts d’armes arreu i 
presidit per les restes escasses 
del castell declarat bé cultu-
ral d’interès nacional. Dies 
més tard, un cop fi nalitzada 
la travessa, i amb les forces 
ja recuperades, vam decidir 
tornar a visitar aquest bonic 
poble amb més tranquil·litat 
per poder apreciar-ne el seu 
encant.
Amb la sort de part nostra, 
vam conèixer una parella 
encantadora que es va oferir 
a traslladar el Valentí a la Seu 
d’Urgell per poder disposar 
de nou de la furgoneta i dor-
mir plàcidament, per em-
prendre l’endemà una nova 
etapa que ens duria al refugi 
de la Basseta, a Sant Joan de 

r u t a  d e  l ú lt i m  c à t a r

Tarda de relax, Sant Joan de l’Erm
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de realitzar la ruta: a trams 
corrent enrere; altres fent una 
part amb nosaltres i l’altra 
de retorn cap a la furgo;... 
Mentrestant, el Roc, l’Aran i 
jo avançàvem tram rere tram 
buscant les ombres dels 
boscos que cobrien -ara sí- 
gran part del traçat que ens 
quedava.
D’aquesta part de la ruta en 
destaco la sensació de com-
plicitat i proximitat amb els 
meus fi lls. És cert que vivim 

l’Erm. En aquell emplaçament 
també vam trobar una família 
que, ja de tornada en direcció 
a la Seu, van acompanyar el 
Valentí a recollir la furgoneta.

Arribant al refugi de la Basseta

Així va ser com, situats a la 
coneguda estació d’esquí de 
fons després de cinc etapes 
intenses i feixugues, vam gau-
dir d’una tarda de descans, 
lectura, dibuix i slack-line. 
Probablement aquest serà 
un dels moments que tots 
recordarem. Com ens podem 
arribar a sentir tan plens amb 
ben poca cosa!

Tarda de relax a
 Sant Joan de l’Erm

En les cinc etapes restants, 
i per poder comptar amb el 
nostre punt d’avituallament 
i confort, el Valentí va haver 

r u t a  d e  l ú lt i m  c à t a r

junts i compartim el dia a dia 
durant tot l’any, però crec que 
són en aquests moments de 
travessa per paratges solita-
ris quan les converses i els 
sentiments fl ueixen amb més 
intensitat.

Capvespre al Pla de “lo Mercat”

Poble de Tírvia

Inici 5a etapa amb Castellbò al fons

Probablement aquest 
serà un dels moments 
que tots recordarem. 
Com ens podem arribar a 
sentir tan plens amb ben 
poca cosa!
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Embassament de Soulcem (França)

Cavall marcat amb la creu occitanaPoble de Tírvia

Arribant al refugi de la Basseta

(...) el Valentí va haver de realitzar 
la ruta: a trams corrent enrere; 
altres fent una part amb nosaltres 
i l’altra de retorn cap a la furgo;... 
Mentrestant, el Roc, l’Aran i jo 
avançàvem tram rere tram (...)

(...) És cert que vivim junts i compar-
tim el dia a dia durant tot l’any, però 
crec que són en aquests moments de 
travessa per paratges solitaris quan 
les converses i els sentiments flueixen 
amb més intensitat.
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Tírvia

Indrets que em vénen a la 
memòria, pel seu encant o la 
bellesa del moment, serien 
sens dubte: Tírvia -un poble 
encisador i que de ben segur 
tornarem a visitar-; el Pla de 
Boet i, més amunt, el pla de 
“Lo Mercat” on vam poder 
reposar i gaudir de les vistes i 
de la companyia dels cavalls, 
que ja ens confi rmaven que 
estàvem a punt de creuar 
a terres franceses; l’em-
bassament de Soulcem, un 
espai plenament ocupat per 
muntanyencs que hi fan nit 
delerosos de poder trescar de 
valent; i fi nalment Tarascon, 
poble situat a la riba del riu 
Roine, destí del nostre viatge.

Un cop a casa, i amb la satis-
facció d’haver assolit aquesta 
nova gesta, molts coneguts i 
propers ens pregunten: “Però 
com podeu fer-ho?”, “Tants 
quilòmetres?”, “I el Roc?”; i jo 
mateixa puc admetre que sí, 
en certs moments resulta for-
ça dur; però ara que tornem 
a la rutina, i amb un nou curs 
per endavant, em vénen a la 
ment aquests moments com-
partits i a la cara se’m dibuixa 
un somriure.

Família Pons Rodríguez: 
Roc, Aran, Taia i Valentí.
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Últimes passes de la ruta del “Camí de l’últim Càtar”

Entrada a la torre del castell de Tarascon 

Cares de felicitat, a punt d’afrontar l’última etapa
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El passat 24 d’octubre el Consell Esportiu del Bages vam repren-
dre l’activitat del Cros Escolar, després d’un any de pandèmia, 
començant per Castellnou de Bages on vam estrenar un nou circuit 
pel nucli antic del municipi. El Cros Escolar consisteix en nou cur-
ses per diferents municipis de la comarca que es celebren entre els 
mesos d’octubre a febrer, una activitat adreçada a nens i nenes de 
3 a 16 anys. Estem molt contents de la bona rebuda que ha tingut 
la seva represa, amb una gran participació. 

Per altra banda, iniciem el mes de novembre amb més de 355 
llicències d’esports individuals i 320 llicències d’esports col·lectius 
repartits entre les lligues escolars de futbol 7 i futbol sala, on espe-
rem recuperar les xifres d’abans de la pandèmia.

També us volem informar que aquestes vacances de Nadal torna-
rem a oferir, en format intensiu, el Curs de Monitor/a de Dinamit-
zació en l’Àmbit Poliesportiu, adreçat a aquells/es persones que 
volen iniciar-se com a tècnics/ques en l’àmbit esportiu. Aquest curs 
permet la inscripció al ROPEC, requisit obligatori per dedicar-se 
al món de l’esport, en compliment de la llei 3/2008, de 23 d’abril, 
sobre l’exercici de les professions de l’esport. 
Trobareu tota la informació a www.cebages.info.
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hi ha el “top”. La primera es 
podria descriure com mitja 
ascensió i el top seria l’asso-
liment del bloc proposat.

El funcionament d’una com-
petició internacional de bloc 
parteix d’una ronda classifi -
catòria: en aquesta es pro-
posen cinc blocs diferents, 
els escaladors surten inter-
caladament. Cada competi-
dor disposa de cinc minuts 
per intentar fer el bloc amb 
el mínim número d’intents 
possible, un cop passats els 

E
n anteriors edicions ja 
vam parlar de les moda-
litats de velocitat i de di-
fi cultat o corda, presents 

per primera vegada als jocs 
olímpics de Tòquio 2021. Ara 
parlarem de la modalitat de 
bloc.

Les competicions de bloc es 
fan en un mur que no superi 
els 3,5 metres d’alçada i 
que té diferents inclinacions 
per tal de poder fer blocs 
de diferents estils, tècnics, 
coordinatius, físics, etc. En 

aquesta modalitat l’escala-
dor no va lligat, és a dir, cau 
sobre un matalàs per evitar 
fer-se mal.

Un bloc és un recorregut 
d’entre 3 i 10 moviments 
generalment. En una com-
petició els equipadors mar-
quen els quatre punts (les 
dues mans i els dos peus) 
on l’escalador s’ha d’agafar 
abans de progressar pel 
bloc, aproximadament a la 
meitat hi ha una presa que 
s’anomena “zone” i al fi nal 
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Rut Monsech



Alex Crespo. Fotografia per al rocòdrom AVATAR Centrala Ruchu.
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cinc minuts van a la “transit 
zones”, on descansen cinc 
minuts, passat aquest temps 
surten al segon bloc, i així 
fins a passar per tots els 
blocs.

Tant a les classificatòries 
com a les semifinals i les 
finals s’escala a vista, és a 
dir, cap
competidor pot veure com 
s’escala el bloc ni tenir infor-
mació externa. Per aquest 
motiu hi ha les anomenades 
zones d’aïllament on només 
hi poden accedir entrena-
dors i atletes. Aquesta zona 
disposa d’un mur d’escalfa-
ment per entrenar i hi queda 
estrictament prohibit l’ús 
d’aparells amb bluetooth 
i pantalla, només es pot 
disposar de reproductors de 
música.

Els vint primers classificats 
de les classificatòries passen 
a semifinals. El funciona-
ment d’aquesta fase és 
exactament el mateix que el 
de les classificatòries però 
en lloc de cinc blocs n’hi ha 
quatre.
Els escaladors van sortint en 
l’ordre invers del que s’han 
classificat, per tant ,el 20è 
classificat serà el primer en 
sortir i el primer, l’últim.

Un cop finalitzades les 
semifinals, els sis primers 
classificats accedeixen a la 
ronda final. A la final el fun-
cionament varia una mica: 
primer de tot, després de 
la presentació dels atletes 
classificats, disposen d’un 
total de vuit minuts per ob-
servar els quatre blocs de la 
final, és a dir, dos minuts de 
visualització per bloc.
Un cop finalitzada l’observa-
ció, el competidor classificat 
en la sisena posició és el 
primer en sortir a escalar el 
primer bloc i té quatre mi-
nuts per intentar resoldre’l. 
Un cop finalitzat el temps o 
bé assolit el bloc, sortirà el 
següent competidor i així 

amb el suport  de

successivament fins que els 
sis finalistes hagin escalat 
el primer bloc. Tot seguit, 
es procedirà de la mateixa 
manera en la resta de blocs. 
L’escalador que aconseguei-
xi el major número de tops 
en el mínim número d’in-
tents, serà el guanyador de 
la competició.

Actualment els països més 
potents en la modalitat de 
bloc són els Estats Units, el 
Japó i Eslovènia, mentre que 
alguns dels noms més des-
tacats són Janja Garnbret 
(Eslovènia), Miho Nonaka 
(Japó), Tomoa Narasaki 
(Japó), Jernej Kruder (Es-
lovènia) Natalia Grossman 
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E S C A L A D A 
E N  B L O C

(EUA) i Brooke Raboutou 
(EUA), entre molts d’altres 
escaladors i escaladores.

En l’àmbit nacional, tenim 
la catalana Aida Torres, que 
enguany s’ha proclamat 
subcampiona d’Europa 
Juvenil, a més d’aconseguir 
una meritòria quarta posició 
a la Copa d’Europa Abso-
luta disputada a Cracòvia, 
i l’escaladora de Valladolid 
Iziar Martínez, que va passar 
a les dues semifinals de la 
Copa d’Europa Absoluta. 
En categoria masculina, 
l’extremeny Alejandro Cres-
po, que va assolir una cin-
quena posició a la segona 
prova de la Copa d’Europa 
a Cracòvia.

Alguns dels altres integrants 
de la Selecció Nacional 
Absoluta de bloc són Mikel 
Linacisoro, Andoni Esparta, 
Eneko Carretero, Lluc Macià 
i jo mateixa, Rut Monsech.Aida Torres. Fotografia de Leo Zhukov
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CERDANYA, LA 
COMARCA DEL 
TURISME ACTIU

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S

La Cerdanya és una de les 
comarques més turístiques 
de Catalunya i són moltes 
les activitats que hi podem 
fer si ens agrada la munta-
nya. Està situada al cor dels 
Pirineus catalans i és on neix 
el riu Segre. Un espai  ideal 
per sentir la natura i gau-
dir de les muntanyes i les 
activitats a l’aire lliure durant 
tot l’any.

Tot i que els mesos d’estiu i 
hivern solen haver-hi molts 
turistes que visiten la zona, 

és veritat que no està prou 
preparada per rebre turisme 
d’autocaravanes i campers, 
ja que les àrees de la comar-
ca no estan adaptades amb 
serveis. Hi trobarem molts 
càmpings, hotels i allotja-
ments de turisme rural, però 
si hi anem amb el vehicle 
camperitzat, podem tenir 
certes difi cultats per trobar 
llocs on carregar aigua i 
fer el buidatge. Tot i així, la 
Cerdanya és un lloc que val 
la pena visitar i on gaudirem 
de la natura i el paisatge. 
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Àrea de Talló

És una zona asfaltada amb les 
places marcades situada al 
poble de Talló, just al costat 
de Bellver de Cerdanya. No 
disposa de cap servei però és 
una zona plana i tranquil·la on 
podem passar la nit. Al costat 
hi ha una esplanada d’herba 
i des d’aquí veiem l’església 
de Santa Maria de Talló. Val la 
pena aprofi tar l’ocasió per fer 
un tomb pel poble.

Activitats

Si caminem una mica més, 
arribarem a Bellver. A la zona 
esportiva hi ha un circuit de 
bicicletes per als afi cionats del 
patinet, els patins o la bicicle-
ta. És una de les zones que 
queda més a prop del Túnel 
del Cadí i des d’aquí surten 
nombroses excursions per fer 
a peu o amb bicicleta.   

Zona de Guils de Cerdanya 
(Saneja)

Tot i que no està marcada 
com a àrea per a autocarava-
nes, hi ha una zona on podem 
parar molt a prop de Guils de 
Cerdanya, més concretament 
al poble de Saneja. Si ens 
situem a Puigcerdà, agafem 
direcció Guils de Cerdanya 
i seguim les indicacions que 
ens portaran al circuit de bici-
cletes i just al costat hi ha un 
petit descampat de terra on 
podem aturar-nos. 

Activitats

Podem aprofi tar per fer unes 
quantes voltes al circuit de 
bicicletes i també hi ha una 
pista que surt des d’aquest 
punt per poder anar amb 
bicicleta o caminar.

A Guils de Cerdanya hi ha 
una estació d’esquí de fons, 
on a l’hivern podrem gaudir 
de la neu sobre els esquís i 
fer excursions marcades amb 
raquetes. Just a l’entrada hi 
ha una gran zona asfaltada 
per aparcar els vehicles.

Àrea Sant Guillem de Llívia

Aquesta àrea per a autocara-
vanes i vehicles camperitzats 
està situada a Llívia. És una 
gran esplanada d’herba amb 
molt bones vistes i envoltada 
de natura, però no disposa 
de cap servei. El poble ens 
queda molt a prop, així que 
podem anar a comprar o de 
restaurant sense haver de 
caminar gaire. L’estaciona-
ment és gratuït i està limitat a 
48 hores..

Activitats

Està just al costat d’una gran 
zona recreativa, on tenim tot 
tipus de gronxadors i parcs 
per a nens, un camp de 
futbol, un circuit de patinet, 
una piscina i una pista de 
bàsquet. El riu Segre queda 
a tocar i, si ens ve de gust 
caminar, hi ha un camí que 
travessa el riu per un pont: 
seguim la pista que passa pel 

Àrea Talló

Zona de Guils de Cerdanya (Saneja)

Àrea Sant Guillem de Llívia

Àrea de la Molina
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costat del riu fi ns a trobar el 
carrer Concellabre, el primer 
que trobem. Seguim el camí 
i ja veurem un senyal que 
indica les possibles camina-
des. Podem arribar als pobles 
d’Onzès, Concellabre o 
Gorguja.

Àrea de La Molina

A l’estació d’esquí de La Mo-
lina, hi ha una zona d’aparca-
ment habilitada per a autoca-
ravanes. És asfaltada i queda 
al costat del bosc. És de fàcil 
accés, però no disposa de 
cap servei addicional excepte 
els de la pròpia estació.

Activitats

Podem aprofi tar per gaudir de 
les múltiples activitats que ens 
ofereix l’estació, depenent de 
l’època de l’any que hi anem. 
A l’estiu, tenim excursions de 
tots els nivells: podem agafar 
el telecabina i anar caminant 
fi ns al refugi del Niu d’Àliga 
(2.537m) i gaudir d’unes vistes 
espectaculars o fer baixades 
amb la bicicleta de descens al 
parc de bicicletes. També hi 
ha activitats per a nens, com 
el tubbing o el parc d’aven-
tura i una piscina exterior. 
Podem arribar caminant fi ns a 
un llac artifi cial que queda una 
mica més amunt. 
I a l’hivern, podem gaudir de 
la neu amb l’esquí alpí o fent 
esquí de muntanya i excur-
sions amb raquetes. Si ens 
movem fi ns al pàrquing de 
Pista Llarga, tenim una bolera 
per passar la tarda.

Pumtrack Saneja

Àrea Sant Guillem de Llívia

Àrea Sant Guillem de Llívia
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dels animals que hi trobarem 
sovint. És agradable i molt re-
comanable fer una passejada 
en cavall pels camins rurals i 
la xarxa de senders agrícoles. 
Passarem per camps, granges, 
boscos i viurem l’autèntica 
essència rural de la comarca.

Guies de muntanya

A la Cerdanya hi ha molts 
guies de muntanya que ens 
portaran a indrets inhòspits. 
Poden ser bons acompa-

D’altres activitats

Cerdanya 360º en BTT

Aprofi tant que estem a la 
zona de la Cerdanya, val la 
pena parlar de la ruta circular 
amb bicicleta de muntanya 
que recorre tota la comarca, 
coneguda com Cerdanya 
360ª. Són un total de 274,60 
quilòmetres per fer en etapes. 
Amb aquesta ruta veurem 
els cims del Puigmal, la Tossa 
d’Alp, Cambre d’Aze, el Cadí i 
un llarg nombre de muntanyes 
que envolten el meravellós 
paisatge de la Cerdanya.

Vol en globus aerostàtic

Si el que voleu és veure la 
Cerdanya des d’una altra 
perspectiva, ho podeu fer des 
de l’aire. Hi ha diferents com-
panyies de globus aerostàtics 
que volen per la comarca. 
Des de l’aire podreu tenir una 
bona panoràmica de tota la 
vall, els pobles i el magnífi c 
paisatge de muntanya que ens 
ofereix la zona.

Passejades a cavall

Hi ha moltes hípiques a la 
Cerdanya, els cavalls són uns 

nyants per fer excursions de 
mitja i alta muntanya. També 
ens poden ajudar a assolir 
algun repte alpinista i fer 
alguna canal hivernal.

Com veieu, cada vegada són 
més els racons que anem 
descobrint amb la nostra casa 
sobre rodes, anem sumant 
quilòmetres i experiències 
que ens enriqueixen com 
a persones i ens aporten 
energia, felicitat i benestar 
emocional! 

El Cadí

La Cerdanya
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