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

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

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

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

Dipòsit Legal B24346-2015
Edició i disseny: ARAESPORT 

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

J U L I O L  /  A G O S T  2 0 2 2

PUBLICITAT : 662 07 94 00. 

AVANTATGES SUBSCRIPTORS

E D I T O R I A L

Amb aquest número arribem a les vacances d’estiu! 
I quin estiu: pics de temperatura rècord, bombolles 
càlides, onades de calor... Haurem de buscar la 
fresca allà on sigui! 

Nosaltres hem intentat preparar continguts ben 
refrescants, com per exemple: una escapada al 
Capcir, zona de muntanya amb moltes possibilitats 
i un paisatge immillorable; un parell de receptes re-
frescants amb remolatxa o carabassó i nous indrets 
per descobrir a Montserrat.

També trobareu una agenda ben plena d’activitats 
perquè seguiu entrenant molt motivats!

En portada teniu al que probablement sigui el 
fi sioterapeuta més conegut del món, el santvicentí 
Juanjo Brau, i no només perquè va ser el fi siotera-
peuta de confi ança de Leo Messi durant molts anys 
sinó per tota la seva trajectòria professional i tasca 
divulgativa.

I sense deixar el futbol, però centrant-nos en el fe-
mení, trobareu un article de la Dra. Carme Comellas 
on parla dels problemes mèdics i les lesions especí-
fi ques de les futbolistes.

Per acabar, com diu el Pelut, no oblideu el com-
promís amb vosaltres mateixos en l’assoliment dels 
reptes que us hàgiu marcat! 

Com sempre, salut, esport i bon estiu!

Berta Giralt

botigues d’esport a manresa que distribueixen la revista impresa:
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tot són avantatges!

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

SUBS
CRIU
TE!!

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

FARMÀCIA
MAYOR

com subscriure’t?

SEGUEIX-NOS!
@araesport

gratuïtamentSUBSCRIU-TE
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J U A N J O  B R A UJuanjo Brau va entrar al Barça l’any 
1997 com a massatgista del futbol 
base i en va sortir vint-i-quatre anys 
després, com a màxim responsable 
dels serveis de fi sioteràpia del club, 
un equip format per setanta fi siote-
rapeutes. Va viure l’època daurada 
del Barça, envoltat de grans estre-
lles i treballant amb els millors juga-
dors del món, la majoria dels quals 
va veure créixer.

Tornant als seus orígens, vam en-
trevistar-lo al camp de futbol Les 
Roques de Sant Vicenç de Castellet, 
terreny en el qual va jugar en la seva 
infantesa. 

Vam parlar de la professió, la seva 
experiència al F.C Barcelona i de 
nous projectes...

7N.24 -
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p o r t a d a

Treballar al Barça suposa estar 
sota una gran pressió, trobes 
a faltar aquest aspecte?

M’he tret de sobre el focus i 
pressió mediàtics però continuo 
treballant de fi sioterapeuta i 
quan estic amb un pacient, la 
responsabilitat sempre és màxi-
ma. Potser trobo a faltar anar al 
límit, això sí. 

Quan un jugador jove pateix 
una lesió que l’allunya durant 
molt de temps del terreny de 
joc, com es gestiona?

És difícil de gestionar, en part  
pel seu entorn que no l’acos-
tuma a afavorir: es generen 
moltes expectatives sobre els 
jugadors i, essent tan joves, 
s’acaben angoixant. Cal un 
missatge comú de tothom i 
transmetre’ls molta tranquil·litat. 
D’altra banda, si una cirurgia 
fracassa, els fi sios hi tenim poca 
cosa a fer i si la lesió s’allarga, 
és normal que el jugador es 
desesperi. La magnitud de jugar 
al Barça és molt gran i n’hi ha 
que ho porten bé, però d’altres 
no tant, depèn del caràcter de 
cadascú. És clar que hi ha un 
estrès competicional. 

S’entrenen aquests aspectes 
més psicològics?

Crec que s’haurien d’entre-
nar més. Els jugadors joves 
necessiten una tutela profes-
sional per conviure amb les 
emocions que els genera el dia 
a dia durant les 24h, no només 
durant la competició. Les xarxes 
socials, l’entorn, les crítiques a 
favor i en contra (que són molt 
destructives) poden generar un 
estat d’angoixa i malestar que 
s’han de vetllar. Sempre vaig 
trobar a faltar un professional 
que fos a dins de l’staff, cuidant 

els jugadors. Crec que caldria 
tenir un psicòleg de forma 
habitual i no només quan les 
coses van malament, quan ja hi 
ha un “problema”. El jugador 
l’has d’acompanyar. A vegades 
l’angoixa ve del mateix entorn 
familiar perquè estan sobre-
protegits i hi ha jugadors que 
es veuen a ells mateixos com 
una sortida per a tota la família, 
amb la responsabilitat que això 
implica, i ho passen malament.

Com ha evolucionat la fi siote-
ràpia en tots aquests anys?

El canvi més important s’ha 
produït gràcies a la tecnologia. 
Ara  tenim més coneixement i 
es poden fer millors diagnòs-
tics, que són l’eina a partir de la 
qual treballem els fi sioterapeu-
tes. Tenir una diagnosi correcta 
és la clau, el pronòstic es pot 
escurçar o no perquè cada 
persona és diferent. Ara tenim 
més coneixements sobre anato-
mia, sobretot sobre lesions 
musculars i això ens permet 
fi lar més prim a l‘hora de fer un 
tractament.

Així ja no es produeixen 
errors de diagnosi? 

N’hi ha menys gràcies als apa-
rells més avançats i, cenyint-me 
estrictament a l’àmbit esportiu, 
el fet que hi hagi molts més 
estudis anatòmics ha permès 
que es conegui millor la biome-
cànica de certs grups muscu-
lars a partir d’uns determinats 
moviments i això també ajuda 
a que puguis completar la 
recuperació amb un coneixe-
ment superior respecte el que 
hi havia abans.

També és cert que anys en-
rere  s’immobilitzava tot i ara 
pràcticament no s’immobilitza 

res. Jo vaig ser molt precoç en 
començar a treballar la lesió, 
recordo tocar-ho i mobilitzar-ho 
aviat, perquè veia que donava 
bons resultats. El coneixement, 
a part de la ciència, te’l dona el 
pacient.

Cap a quins aspectes pot 
millorar encara més la fi siote-
ràpia?

Crec que cal anar cap a conèi-
xer millor les càrregues internes 
dels jugadors i ser capaços de 
controlar-les. 

Què són les càrregues inter-
nes?

El que comentàvem abans, tot 
el que interioritza un jugador, 
com li reacciona el cos fi siolò-
gicament davant d’un esforç, 
etc. És una càrrega que encara 
no es quantifi ca del tot i que 
és molt important, perquè 
malgrat els coneixements que 
tenim, cada vegada hi ha més 
lesions…

I aquestes s’evitarien si es 
fessin més canvis durant un 
partit?

Sí, evidentment. A la Premier 
League l’any que ve ja faran 
cinc canvis. D’aquesta manera 
tens la possibilitat de substituir 
gairebé la meitat de l’equip, 
per la qual cosa disminueixes la 
càrrega externa dels jugadors 
i en millores la competitivitat. 
És qüestió d’acostumar-s’hi. Jo 
fi ns i tot en faria sis de canvis i 
així hi hauria més jugadors que 
podrien jugar.

Venim d’una herència en què 
no es feien canvis, per això el 
jugador no entén que el puguin 
canviar, ho vol jugar tot. Però 
això canviaria si es normalitzés 
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(...) Disposar d’un psicòleg 
hauria de ser l’habitual, no 
només quan les coses van 
malament, quan ja hi ha un 
“problema” crec necessari 
aquest acompanyament als 
jugadors. (...)

9N.27-

Im
at

g
e:

 J
ua

nj
o 

Br
au

 F
ot

og
ra

fia
t 

pe
r 

 T
O

N
I Q

U
ES

A
D

A



p o r t a d a

que jugarà mitja hora o quaranta 
minuts, com succeeix en altres 
esports en que es fan més can-
vis, com el bàsquet, l’handbol, 
l’hoquei, el futbol sala, etc.

Jugar tants minuts és una 
exigència màxima a la qual 
s’afegeix un tema que per mi, 
és la principal causa de lesions: 
la fatigabilitat. Un futbolista que 
juga dos partits a la setmana és 
impossible que es pugui recupe-

rar en 72h., fi siològicament no 
està recuperat.

El descans és bàsic per a la 
millora del rendiment…

A vegades és el millor entre-
nament i quan dic “descans”, 
parlo de no venir al vestidor, 
de desconnectar totalment. Per 
què no donar descans? S’està 
massa pendent del que dirà 
la premsa. La nova generació 

d’entrenadors però, tenen més 
present la importància d’aquest 
tema. Recordo una ocasió 
que el Pep va donar festa un 
divendres i diumenge jugàvem 
contra el Real Madrid, crec 
que així és com ha de ser. El 
descans és una part de l’entre-
nament, no pots estar sumant 
llindars permanentment. Els 
que no han jugat que entrenin, 
però a la resta, el que més els 
convé, és descansar. Al futbol 
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(...) Hi ha lesionats, no hi ha 
lesions. I no totes les lesi-
ons tenen el mateix pro-
nòstic. El protocol ha de ser 
individualitzat, flexible i molt 
variable (...)



J U A N J O  B R A U

hi ha vint-i-tres individualitats, 
que formen part d’un col·lectiu, 
però estem parlant d’individua-
litats. Si a un jugador en concret 
li has de donar descans, ho 
hauries de poder fer amb tota 
tranquil·litat.

Els jugadors han de ser res-
ponsables per arribar al partit 
en condicions

Una vegada vaig dir a un 

jugador: “has de patir durant la 
setmana per gaudir el diumen-
ge, perquè si ho fas a la inversa, 
ets mort”. Això vol dir entrenar 
tant com toca, ser responsable, 
esforçar-te i anar al límit als en-
trenaments. Exigència màxima 
durant la setmana per arribar al 
partit amb més possibilitats de 
gaudir, perquè t’hauràs preparat 
per a aquesta competència.

Jugadors desmotivats?

Si un jugador del Barça l’has 
de motivar, és que alguna cosa 
passa. Deixant de banda i ente-
nent els canvis emocionals que 
pugui tenir, si t’agrada el futbol 
jugar al Barça és el privilegi més 
gran, no et pot faltar motivació. 
Quan es diu “aquest equip està 
desmotivat” és més aviat la 
dinàmica el que s’ha de canviar, 
i cal fer-ho de manera persona-
litzada amb cada jugador. 

Segueixes un protocol per a 
cada lesió?

Hi ha lesionats, no hi ha lesions. 
I no totes les lesions tenen el 
mateix pronòstic. El protocol ha 
de ser individualitzat, flexible 
i molt variable, hi ha moltes 
coses que no es produiran. A 
mi m’agrada treballar amb mi-
crocicles de 4-6 dies i objectius. 
Sempre parlant en l’àmbit de 
lesions esportives en l’alta com-
petició, no pots protocol·litzar 
perquè hi ha molta variabilitat.

Que el jugador arribi a jugar 
un partit, depèn de la teva 
tasca?

Jo no en sóc el responsable, ho 
és el mateix jugador, jo no recu-
pero ningú, ell té la responsabi-
litat de recuperar-se. Jo formulo 
unes guies de treball, en funció 
del moment en què es troba el 
jugador, la situació de la tempo-
rada, els partits importants, etc. 
Hi ha moltes coses a tenir en 
compte.

En el futbol femení es pro-
dueixen el mateix tipus de 
lesions que en el masculí?

La lesió prevalent en les dones 
és el lligament creuat ante-
rior.  Encara ens falta conèixer 
molt més sobre la biologia 
i la fisiologia de la dona en 
l’alta competició i aplicades al 
rendiment.

Què fa diferent a Messi? 

La intel·ligència futbolística i 
la competitivitat. Té un nivell 
cognitiu bestial, pensa i veu 
les coses més ràpid que els 
altres i sempre sabia on era 
la solució. Ho coneix tot del 
futbol: pots parlar amb ell de 
qualsevol jugador, de qualsevol 
equip, domina al 100% el seu 
esport. D’altra banda, el Barça 
el va educar per ser compe-
titiu: de jove el vaig tractar 
durant dos mesos de dilluns a 
divendres, i el cap de setmana 
jugava partits amb tres o quatre 
equips diferents que necessi-
taven guanyar, això quan tenia 
16 anys. D’aquesta manera es 
va potenciar encara més el seu 
instint natural i va acabar inte-
grant que ell era responsable 
de fer guanyar l’equip. 

Ara que ho pots veure amb 
perspectiva, has assimilat tot 
el que has viscut al Barça?

Haver estat en un club que 
genera tantes emocions, és 
molt gran, he viscut l’època 
més gloriosa amb l’entrenador 
més impressionant. El Pep va 
canviar la dinàmica del club. He 
viscut l’època de Ronaldinho, 
de Messi i de Guardiola, tres 
personatges de la història del 
futbol difícilment repetibles.

Ara miro enrere i veig el des-
gast que representa guanyar i 
haver de continuar guanyant. 
Jo no veia els partits com 

P O R T A D A
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(...) “has de patir 
durant la setmana 
per gaudir el diu-
menge, perquè si 
ho fas a la iversa, 
ets mort” (...)



tothom, estava constantment 
pendent dels moviments dels 
jugadors i això era un neguit. 
Sovint la gent estava contenta 
per haver guanyat i haver mar-
cat molts gols, però jo estava 
preocupat perquè un jugador 
havia tingut molèsties.

Sóc molt patidor, el jugador me 
l’he emportat a casa, no l’he 
deixat mai al vestidor. Ho deia 
sempre a l’equip de fi siotera-
peutes: “el fet que no vingueu 
aquesta tarda no vol dir que 
no hàgiu d’estar pendents de 
la lesió, penseu què heu fet i 
què fareu demà per intentar 
que estigui millor que avui.”
Aquesta ha de ser la missió del 
físio, sempre.

L’objectiu del fi sioterapeuta 
es resumeix així?

L’objectiu del físio és que el 
jugador arribi a entrenar en 
les millors condicions, el del 
preparador físic preparar-lo per 
competir i el de l’entrenador 
formar-lo per rendir. Aquesta 
és una mica la seqüència. No 
sóc el responsable de que 
pugui jugar o no el diumenge, 
sóc responsable de que pugui 
entrenar. Si entrena en les con-
dicions en que ha d’entrenar, 
els preparadors físics i l’entrena-
dor ja determinaran si pot jugar 
o no.

Què fas actualment a nivell 
professional?

Continuo exercint de manera 
particular amb jugadors d’elit i 
també em dedico a la docèn-
cia. Estic impartint classes de 
màster a diferents universitats 
d’Espanya i també internacio-
nals. Encara m’haig de decidir 
entre les propostes que m’han 
fet. En aquests moments el dia 

a dia del món del futbol no el 
trobo gens a faltar, he acabat 
molt desgastat i difícilment hi 
voldré tornar.

Amb la teva experiència pots 
aportar molt a les noves 
generacions 

Els veterans hem d’explicar als 
joves la nostra experiència, que 
a vegades fa trontollar l’evi-
dència. Explico el que faig i el 
que penso, no el què han de 
fer ells. Quan vaig començar no 
es podia quantifi car la càrrega 
d’un entrenament i ara, gràcies 
a l’especifi citat i individualitat, a 
la medicina i la preparació físi-
ca, s’ha allargat la vida espor-
tiva en l’alta competició, amb 
trenta-sis anys hi ha futbolistes 
que són titulars indiscutibles.

Per acabar, quin esport fas?

M’agrada sortir a córrer, és el  
meu moment, la meva vàlvula 
d’escapament. 

Una pel·lícula 

No sóc de mirar gaires pel·lí-
cules, però la última que he 
vist és “Coda” i em va agradar 
molt.

Un llibre

“Los cuatro acuerdos”, que em 
va regalar Andoni Zubizarreta, 
és un llibre que s’ha de llegir 
moltes vegades! L’últim que 
m’he llegit és l’Evolució tàctica 
del futbol”.

Quina música escoltes?

M’agrada el blues i el jazz.

Gràcies Juanjo i sort en tots els 
nous reptes!

p o r t a d a
J U A N J O  B R A U
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El teu supermercat ecològic

www.veritas.es

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

Manresa

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

�limentació 

�er a tots
ec�l�gica
i per a cada dia

*PER A CLIENTS
PARKING

a domicili
servei

*



En aquesta vuitena entrega 
de Racons de Montserrat, us 
convido a ser vosaltres els 
que la descobriu i sentiu el 
magnetisme que desprèn. 
Segur que l’acabeu estimant 
tant com jo l’estimo! 

S’hi poden fer sortides ben 
diferents, avui us parlaré d’al-
gunes excursions al Serrat, 
valorant més l’indret que no 
pas l’activitat.

Primer, voldria insistir en el 
fet que Montserrat és un 
parc natural i és molt vulne-

rable; per això, cal que el 
protegim entre tots. És una 
mica delicat parlar d’excur-
sions i de descobrir indrets, 
sobretot ara que les nostres 
muntanyes estan tan massifi -
cades, però crec que tothom 
té dret a gaudir d’aquest 
espai tan extraordinari. Tan-
mateix, molts dels llocs poc 
visitats o “racons especials” 
tenen una certa exposició o 
difi cultat, així que us recordo 
que cal tenir molta prudèn-
cia i estar ben informades i 
informats de la ruta que es 
vulgui fer.

racons de 
montserrat
LA MUNTANYA 
MÀGICA

Text i Fotografia: 
Albert Mendoza Torrents

@albert_mendoza_torrents

r a c o n s  d e  m o n t s e r r a t
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Altres racons que us reco-
mano visitar són les balmes, 
com la del Montgrós o la de 
la Cova de l’Arcada. Aquesta 
última té un espectacular 
ràpel que, per a mi, és dels 
més especials, juntament 
amb el de la Roca Foradada.

Per acabar, una de les millors 
excursions és baixar al Pou 
de la Portella. Es tracta d’un 
descens de tres ràpels, dos 
dels quals dins una cova, 
que vaig poder fer amb el 
meu fill quan només tenia sis 
anys.

Espero que gaudiu molt des-
cobrint els racons de Mont-
serrat, hi trobareu activitats 
per a tots els gustos i nivells; 
tant si voleu caminar, com 
si busqueu grans parets per 
escalar. Un bon exercici per 
iniciar-vos-hi podria ser visi-
tar les seves ermites. Amb 
l’ajuda del mapa, podreu 
trobar indrets increïbles i 
conèixer els noms dels colls, 
dels monòlits i de les canals 
o dels torrents. 

Hi ha tot un món montserratí 
més enllà de Sant Jeroni...
Sortiu a viure’l!

En números anteriors us he 
parlat d’algunes ermites, 
de la Roca Foradada, del 
Cavall Bernat, de l’Elefant, 
de l’Albarda Castellana, del 
coll d’en Xandri i de la regió 
d’Agulles, però hi ha molts 
altres llocs interessants com, 
per exemple, el cim del 
Montgròs, una excursió que 
es pot fer amb nens, sem-
pre que siguin caminadors. 
És una de les sortides que 
últimament faig més i de la 
qual, si la combinem amb la 
regió dels Ecos i l’Albarda 
Castellana, pot sortir una 
circular amb més de 1.000 
metres de desnivell. 

Altres agulles que podem 
trobar són la Nina o el Gerro, 
que tenen una  forma molt 
peculiar i sempre m’agrada 
tornar a visitar-les. 

Si parlem d’escalar, algunes 
bones opcions són la del 
Fusell i el Sentinella, on has 
de passar d’una agulla a 
l’altra amb un pas en què 
has d’obrir bé les cames 
i et queda un peu a cada 
agulla, amb el buit sota teu. 
O, també, les escalades en 
xemeneies.

17N.27-
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Ja he dit en diferents ocasi-
ons que vivim en una zona 
privilegiada, en què l’esport 
femení s’ha pogut practicar, 
tenim moltes dones refe-
rents en esports d’elit: na-
tació, waterpolo, curses de 
muntanya, judo, etc. Si les 
nostres nenes i noies volen 
fer esport. Poden fer-ne.

Hi ha una gran quantitat 
d’entitats esportives ober-
tes a les dones: bàsquet, at-
letisme, tennis, judo, natació 
i actualment, futbol. Però hi 
va haver molts anys que era 
difícil la pràctica del futbol 
femení. En aquest sentit, 
cal destacar un club que fou 
pioner, F.C. Torroella.

Encara cal lluitar per l’es-

port femení i pel futbol 
encara més, ja que encara 
arrosseguem uns prejudicis 
educatius sexistes, familiars 
i religiosos importants.

El món de l’esport, sobretot 
el futbol, ha estat destinat 
a la promoció i l’ascens 
masculí. Però cada cop més, 
la promoció de les dones ha 
aconseguit fer-s’hi un lloc.

La Ley del Deporte, de 
1990, que és vigent en l’ac-
tualitat, no considera que hi 
hagi una lliga professional 
femenina. Tot i estar en el 
mateix àmbit laboral només 
es reconeix la professionali-
tat en l’entorn masculí.
Per millorar aquest fet el 
juny del 2021 la Comisión 

Directiva del Consejo Supe-
rior de Deporte va aprovar 
la professionalització del 
futbol femení.

Després dels entrebancs 
educatius i lleis totalment 
obsoletes, també cal des-
tacar que les normes, els 
reglaments, les instal·lacions 
i els aparells esportius, són 
fets i pensats per als espor-
tistes homes. A més de la 
poca atenció dels mitjans de 
comunicació, una diferència 
salarial abismal, i que entre-
nadors i personal directiu, 
en el futbol a Catalunya, 
només un 10% són dones.

Encara cal lluitar.
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Problemes mèdics en el 
futbol femení

El futbol femení té les seves 
pròpies necessitats mèdi-
ques, que en algunes àrees 
són diferents de les del 
futbol masculí, però aques-
tes necessitats no sempre 
estan avalades per sufi cients 
publicacions científi ques, hi 
ha poca investigació mèdica 
específi ca centrada en el fut-
bol femení. No solament en 
el futbol, en l’esport femení 
en general. Sports Medicine, 
per exemple, va publicar un 
0% d’estudis que incloïen 
dones entre 2018 i 2019.
Les principals diferències 
entre sexes radica en les 
hormones sexuals i el seu 
impacte en la salut òssia, 
muscular i immunitària.

La Dra. Geòrgia Brunvels
de la Universitat St. Mary’s 
ha intentat donar resposta a 
la pregunta de com el cicle 
menstrual afecta al rendi-
ment esportiu. Si el cicle és 

regular indica que l’espor-
tista té una bona condició 
fi siològica. Si abans el cicle 
menstrual es veia com a 
factor limitant per a la dona, 
ara passa a ser una eina im-
portant de cara a la millora 
de la seva salut i rendiment.

Cal un control del cicle 
menstrual, (p. ex. dies de 
sagnat, quantitat de sagnat, 
símptomes premenstruals, 
ús d’anticonceptius orals) 
aplicant propostes de treball 
en funció a les diferents 
fases de cicle.

Triada de la dona esportista

Anomenada últimament 
com REDS “Relative energy 
defi cieny in sport”

És un conjunt de problemes 
de salut que poden afectar 
a les dones que practiquen 

esport d’alt rendiment. 

Trastorns d’alimentació, 
amenorrea (interrupció de la 
menstruació) i l’osteoporosi 
(disminució de la densitat 
mineral òssia).

· Alteracions de la conducta 
alimentària: Les esportis-
tes intenten perdre pes 
per millorar el rendiment 
esportiu, ingereixen menys 
calories que les despeses 
energètiques que implica 
la seva pràctica esportiva. 
Poden a arribar a trastorns 
greus com l’anorèxia o la 
bulímia. Aquest trastorn ens 
provocarà sovint una anè-
mia, hipotensió ortostàtica i 
bradicàrdia.

· Amenorrea: Si fem exercici 
intens i disminuïm l’entrada 
calòrica necessària dismi-
nuïm les hormones que 
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regulen el cicle menstrual, 
que és van tornant irregulars 
fi ns que es deixa de tenir la 
menstruació. Després de 3 
mesos sense la menstruació 
es considera una amenorrea.

·  Osteoporosi: Les concen-
tracions d’estrògens són 
més baixes junt amb una 
alimentació defi cient ens 
provoca osteoporosis que 
ens podrà portar a fractures 
per estrès o per fatiga. Pot 
disminuir la densitat mineral 
òssia també és en el post-
part i la lactància.

En esportistes joves el 
voltant d’un 78% presenten 
almenys un dels símptomes 
de la Triada de la dona 
esportista.

Cal tenir cura de l’alimenta-
ció i realitzar freqüentment 
analítiques i densitometries 
per valorar la densitat mine-
ral òssia.

Portar un registre de les 
regles i control nutricional és 
importantíssim.

Tractaments mèdics anticon-

(...) Si abans el cicle menstrual 
es veia com a factor limitant 
per a la dona, ara passa a ser 
una eina important de cara a la 
millora de la seva salut i rendi-
ment (...)

ceptius de control del cicle, 
vit D, bifosfonats, calci etc....

Els signes i símptomes que 
ens poden alertar que l’es-
portista te factor de risc de 
presentar un REDS són: Pèr-
dua de pes, menstruació ir-
regular o absent, cansament, 
reducció de la capacitat de 
concentració, sensibilitat al 
fred, bradicàrdia etc.

Lesions i futbol femení

Encara que els homes i les 
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dones juguen al mateix 
esport les lesions son dife-
rents.
Les àrees anatòmiques més 
lesionades en les dones 
són articulacions de genolls 
i turmells, en homes en la 
zona anterior i posterior de 
les cuixes.

El Dr. Markus Walder, inves-
tigador del FRG de Suècia 
ha analitzat l’impacte de les 
lesions en el futbol femení i 
ha demostrat una “pandè-
mia” de lesions de ruptura 
del Lligament encreuat ante-
rior (LCA) en l’any 2020.

El Dr. Javier Yanguas metge 
del FC Barcelona, ha ana-

litzat les lesions del LCA al 
llarg d’onze temporades en 
totes les categories del club 
. Durant aquestes onze tem-
porades les dones van tenir 
quatre vegades més risc de 
lesionar-se el LCA. (Tot i que 
la bibliografi a diu de 7 a 10 
vegades superior).

Aquesta diferència tan 
important és deguda a les 
característiques de l’anato-
mia femenina. Les dones 
tenen els malucs més baixos 
i la pelvis més ampla, el que 
infl ueix amb el grau d’aline-
ació entre el fèmur i la tíbia, 
anomenat angle Q. A major 
angle Q menor alineació 
entre els dos ossos i major 

tensió al LCA. A més el dià-
metre del lligament encreuat 
anterior és menor amb les 
dones.
Hi ha molts factors que po-
den infl uir en les lesions en 
les futbolistes, inclús la fase 
del cicle menstrual en què 
es troba.

Cal estudiar i aplicar mèto-
des de prevenció i de recu-
peració d’aquestes lesions.

El futbol no té gènere.
«El futbol no és per a nens, 
el futbol no és per a nenes, 
el futbol és per a futbolis-
tes.»
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Exercici recomanat per Esteve Camps
#PetitsExercicisGransBenefi cis

Treball: 
Important mantenir una bona alienació de les cames. 

Sempre amb els colzes ben oberts sense fer força de braços
Benefi cis:

Enforteix la musculatura abdominal oblics i tot el core

FEM 3 SÈRIES DE 20 REPETICIONS

9. Criss Cross Pilates

23N.27-
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    EL
COMPROMÍS
David Palmada “Pelut”
Expert en escalada artifi cial, 
ha obert vies arreu del món.

Calidoscopi d’experiències, mogudes, i alguns 
consells explicats en primera persona per l’esca-
lador David Palmada, el Pelut. 

@pelutwall

H
ola! benvinguts de nou 
al racó del Tito Pelut!
Amb tot l’estiu espe-
rant-nos i un que es pre-

senta especialment calent,  
com ja hem comprovat amb 
les onades de calor que han 
castigat tot el país, em faig 
la següent refl exió sobre el 
compromís en les activitats 
que practiquem en la natura.

A què em refereixo? Doncs 
ràpid, fàcil d’entendre i per a 
tota la família: el compromís
és l’actitud i tot allò que cal 
assumir quan ens plantegem 
una activitat, ja sigui escalar 

una gran paret perduda en 
una muntanya llunyana, com 
anar a passejar un diumenge 
pel parc de l’Agulla o fer una 
tranquil·la i bonica sessió 
matinal de senderisme a 
Montserrat. 

Sí, sí, ja sé que mai serà de 
la mateixa dimensió fer-ho 
en un lloc o en un altre, però 
l’afer del qual vull parlar avui 
és el compromís de cada un 
de nosaltres. Si sortim a cór-
rer en ple agost a les dotze 
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del migdia a 35 ºC, haurem 
de mantenir-nos hidratats, 
portar una gorra, estar prou 
entrenats, etc., perquè 
tindrem molts números per 
patir un cop de calor. 

El compromís hi ha de ser 
sempre; és el que ens mar-
quem nosaltres mateixos 
per tal de ser completament 
autònoms a l’hora de dur 
a terme l’activitat. Cal que 
siguem conscients de les nos-
tres capacitats i limitacions, 
tant físiques com mentals.

Us en posaré un exemple: 
jo, que no soc ciclista, fa uns 
quants dies vaig participar 
en la Titan Desert, una de les 
proves més exigents del món 
en BTT, que se celebra al 
desert del Marroc. Bé, el meu 
compromís no va ser sinó 
programar-me per acabar la 
cursa d’acord amb les meves 
possibilitats: tenint molt clara 
la velocitat a la qual podia 
anar i coneixent molt bé les 
meves limitacions físiques 
per no sobrepassar el límit i 
acabar defallint. Aquest va 
ser el meu compromís, ges-
tionar-me i ser autònom en 
tot moment, utilitzar el sentit 

e l  r a c ó  d e l  p e l u t
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comú i ser conscient de les 
meves capacitats. 

D’altra banda, si volem assolir 
els reptes que ens proposem, 
també hem de saber esco-
llir el material que utilitza-
rem, des de la roba fi ns als 
aliments. I dic això perquè, 
en aquesta edició de la Titan 
Desert i en moltes altres 
expedicions que he fet a llocs 
remots, m’he fet un tip de 
veure esportistes retirar-se i 
atribuir el seu fracàs al fet de 
no portar la roba adequada, 
no tenir les pastilles per a les 
rampes o oblidar-se de la cre-
ma solar. Tots aquests detalls 
formen part de l’esmentat 
compromís.  

He vist com gent forta, molt 
ben preparada i amb el millor 
equip, abandonen les proves 
pel simple fet de no poder 

més. Però el motiu real és 
que no tenen prou clar el 
compromís des del principi, 
malgrat que les seves capa-
citats físiques i tècniques 
siguin excel·lents.  

Jo no em considero un 
exemple per a ningú, però 
m’agradaria aportar una mica 
d’experiència als més joves 
i a les noves generacions 
d’aventurers en general. 
Tingueu present el vostre 
compromís, no s’hi val a dir 
que et retires perquè estàs 
cansat i no pots més. En 
aquests moments et toca pa-
tir i treure la força d’on sigui, 
continuar fi del al teu objec-
tiu. Només es tira la tovallola 
quan, malgrat haver-ho pla-
nifi cat tot fi ns al mínim detall 
i haver-t’hi compromès al 
màxim nivell, la cosa es torça 
per una causa de força major, 
és a dir, que no depèn de tu.

Bé, per acabar i no donar-vos 
més la tabarra, utilitzeu el 
material adequat per a l’ac-
tivitat que us disposeu a fer. 
Per exemple, ara que estic 
preparant el pròxim viatge a 
un dels indrets més caloro-
sos del planeta, on escalaré 
a 50 ºC, necessito un equip 
concret, perquè altrament 
el que faré serà patir un cop 
de calor o, simplement, no 
podré gaudir de l’activitat.

De marques i models, n’hi 
ha moltíssims, però aquí us 
deixo, per si hi voleu fer un 
cop d’ull, els que jo faig servir 
i em funcionen perfectament. 
Soc un fanàtic de la roba La 
Sportiva, una marca molt 
compromesa amb el medi 
ambient i que fa moltes pe-
ces a partir de material 100% 
reciclat. Aquests models són 
perfectes per a aquesta èpo-
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ca amb tanta calor!
Aquests models son perfec-
tes per aquesta època amb 
tanta calor!

Però sapigueu que l’equipa-
ment és només el 10 % de la 
clau de l’èxit de les vostres 
mogudes, el 90 % és cap, 
compromís i ganes d’aconse-
guir-les.  

Gaudiu molt de les vacances i 
Sammbarinait!!!

Talus Pant
Amb teixit reciclat.
Pantalons d’escalada 
elàstics i còmodes.
Pantalons d’escalada 

Charge Short
Molt transpirables, suaus 
i lleugers. 93% poliéster reci-
clat i 15% cotó. 260gr. de pes

Charge Short

i lleugers. 93% poliéster reci-
clat i 15% cotó. 260gr. de pes
i lleugers. 93% poliéster reci-
clat i 15% cotó. 260gr. de pes
i lleugers. 93% poliéster reci-

Flatanger Short
Dissenyats per a seguir els movi-
ments més extrems, antifricció, 
àmpies butxaques. 
96% cotó i 4% elastane.

Flatanger Short
Dissenyats per a seguir els movi-
ments més extrems, antifricció, 
Dissenyats per a seguir els movi-
ments més extrems, antifricció, 
Dissenyats per a seguir els movi-

àmpies butxaques. 
96% cotó i 4% elastane.
àmpies butxaques. 
96% cotó i 4% elastane.
àmpies butxaques. 

Van T-Shirt
Samarreta d’escalada 
100% cotó orgànic.

Van T-Shirt
Samarreta d’escalada 
100% cotó orgànic.

Van T-Shirt
Samarreta d’escalada 
100% cotó orgànic.

Dude Tank
Nou disseny de la icònica
samarreta d’escalada 
de tirants 100% cotó orgànic

Dude Tank
Nou disseny de la icònica
samarreta d’escalada 
de tirants 100% cotó orgànic
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Dude Tank
Nou disseny de la icònica
samarreta d’escalada 
de tirants 100% cotó orgànic
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RUTA
PISTA · ASFALT RUNNING · TERRA · CROSS 
CANICROSS · CURSA D’OBSTACLES · CURSA VIRTUAL

CICLISME
BTT · CARRETERA · DESCENS BTT · CICLOCROSS

XATHLONS
DUATLÓ · TRIATLÓ · AQUATLÓ

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

NATACIÓ

ALTRES

MUNTANYA · TRAVESSA DE MUNTANYA · CAMINADA · MARXA NÒRDICA 
MUNTANYA

VALL D’ARAN
PALLARS
SOBIRÀ

ANDORRA

CERDANYA

BERGUEDÀ

BAGES

MOIANÈS

VALLÈS
OCC.

VALLÈS ORIENTAL

MARESME

BARCELONÈSBAIX LLOBR.

GARRAF

TARRAGONÈS
BAIX
CAMP

PRIORATRIBERA
D’EBRE

BAIX
EBRE

MONTSIÀ

TERRA
D’EBRE

BAIX
PENEDÈS

ALT PENEDÈS

ANOIA

RIPOLLÈS
ALT EMPORDÀ

PLA DE L’ESTANY
GARROTXA

OSONA

LA SELVA
GIRONÈS

BAIX
EMPORDÀ

ALT CAMP

CONCA BARBERÀLES GARRIGUES

SEGRIÀ
PLA
D’URGELL

URGELL

SEGARRA

SOLSONÈS

ALT URGELL

NOGUERA

PALLARS
JUSSÀ

ALTA
RIBAGORÇA
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NATACIÓ

AIGÜES OBERTES
20ª BAIXADA DEL 
RENAIXEMENT
Xerta-Tortosa
| 12,5 km | 
Circuit Català de 
Travessies FCN
DISSABTE 23·07·22
Xerta (Baix Ebre)
www. baixadadelrenaixemt

AIGÜES OBERTES
70ª TRAVESSIA DE SITGES
| 2.200m| 800 m | 300m
Circuit Català de 
Travessies FCN
DIUMENGE 07·08·22
Sitges (Garraf)
www.calendarioaguasabiertas.
com/travesia/travessia-nedant-de-
sitges-2022

AIGÜES OBERTES
78ª TRAVESSIA POPULAR 
PORT DE BLANES
| 800 m | 
DIUMENGE 07·08·22
Blanes (La Selva)
Sortida a les 10h del Port de Blanes
www.calendarioaguasabiertas.
com/travesia/travessia-nedant-de-
sitges-2022

AIGÜES OBERTES
TRAVESSIA SANT FELIU
| 1.500 m de Sant Feliu | 
| 400 m de l’espigó | 
|100 m mini | 
DIUMENGE 14·08·22
Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà)
Sortida a les 10.30h del Port Salvi
www.clubaquaticxaloc.cat/tours/
travessia-sant-feliu-de-guixols/
sitges-2022

MUNTANYA

TRAIL-CAMINADA
LA NOCTURNA 
DE TORELLÓ
| 10 km caminada |
| 10 km cursa |
DISSABTE  09·07·22
Sortida a les 21h. c/Capsavila,8
Torelló  (Osona)
www.esportiutorello.cat/curses/la-
voladora/inscripcions

TRAIL
XV CURSA POBLATS 
IBÈRICS
| 15,5 km  |
| 10,5 km  |
DISSABTE  16·07·22
Sortida a les 8h. 
Centre Cívic Montflorit
Cerdanyola del Vallès
 (Vallès Occidental)
www.cimscerdanyola.cat/poblats



32 JULIOL/AGOST 2022

A G E N D A

TRAIL
TRIAL AL BOSC
| 11 km cursa |
|  6 km caminada |
DISSABTE  16·07·22
Sortida a les 19h. 
Cal Rosal, Olvan
(Berguedà)
www.caminadadegosol.cat

CAMINADA
34ªCAMINADA POPULAR 
GÒSOL
| 15 km +687m |
DIUMENGE  17·07·22
Sortida a les 8h. davant
 l’església del poble.
Gòsol  (Berguedà)
www.caminadadegosol.cat

TRAIL
TRAIL CATLLARÀS
|40 km +2600m |  
Sortida a les 7h. . 
|21 km +1400m · trail |
Sortida a les 8h
|15 km +930 m · express |
Sortida a les 8.30h | 
2 km +80 m · resistència |
Sortida a les 18h
DIUMENGE  24·07·22
La Pobla de l’Illet (Berguedà)
www.klassmark.com/trailcatllaras

TRAIL
TROBADA ARISTOT
| 23 km +1750m |  
| 16 km +1050m · trail |
Sortida a les 8h
| 10 km +600m |
| 6,2 km +290m |
| 6,2 km +290m  caminada|
Sortida a les 8h
DIUMENGE  21·08·22
Aristot, Pont de Bar
(Alt Urgell)
www.trobada-aristot-jimdofree.com

TRAIL
MOON TRAIL 
LLAVANERES
| 11 km |
|  9 km  caminada|
| cursa infantil |
DIUMENGE  27·08·22
Sortida Parc de Ca l’Alfaro a les 19h.
Sant Andreu de Llavaneres
(Maresme)
www.ajllavaneres.cat

TRAIL
THE LONGEST NIGHT
| CIRCUIT DE 6,7 km + 250m|
DIVENDRES  29·07·22
La cursa fi nalitza quan només quedi 
un corredor (límit de 1h per volta).
Pratdip 
(Baix Camp)
www.andomita.com/
the/longest/night

TRAIL
CURSA DEL FAU
| 24 km  +1100|
| 18 km + 950 |
|  9 km + 400 |
DIUMENGE  14·08·22
Maçanet de Cabrenys
(Alt Empordà)
www.cursadelfau.org

TRAIL
MOIXERÓ TRAIL
| 36 km | Sortida diumenge a les 7h
| 24 km | Sortida diumenge a les 8h
| 12 km | Sortida diumenge a les 9h
| VK 3,5Km | Sortida dissabte a les 17h
| VS 1-5Km | Sortida dissabte a les 17h
DISSABTE I DIUMENGE  13/14·08·22
Bagà 
(Berguedà)
www.trailmoixero.cat

TRAIL
CURSA DE L’AIROSA
| 18 km +1300m |  
|  9 km +450m |
|  9 km +450m marxa |
Sortida a les 18h
DISSABTE  13·08·22
Mas de Barberans
(Alt Urgell)
www.cursadelairosa.cat

Agenda
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ASFALT
CURSA POPULAR 
DE BAGÀ
|  8 km |
DIUMENGE 31·07·22
Sortida a les 9h
BAGÀ (Berguedà)
www.atletismebaga.cat/4/
curses_a_baga

A G E N D A

MARXA
30ªMARXA MUNTANYA
RASOS DE PEGUERA-
MANRESA
| 82 km +3989m |
DIUMENGE  10·09·22
Servei d’autocar de Manresa (aparca-
ment Congost) a Rasos de Peguera. 
Inici a l’esplanada del Xalet Refugi a 
les 9h.
Rasos de Peguera
(Berguedà)
www.cecb.cat/
esdeveniment/
xxvi-marxa-rasos-manresa

ASFALT
CROSS POPULAR VILA 
DE TORREDEMBARRA
|  6  km |
DIUMENGE  7·08·22
Sortida a les 9h de la 
pista d’atletisme.
Torredembarra 
(Tarragonès) 
www.rockthesport.com/ca/
esdeveniment/44-cros-popular-vila-
de-torredembarra

RUTA
TRAIL
MARRANA SKYRACE
| 23 km +1900m Volta del gegant |
Sortida a les 9h de Vallter 2000
| 11 km  +1100 Circ de Morens|
Sortida a les 9.30h de Vallter 2000
DIUMENGE  28·08·22
Vallter - Set Cases 
(Ripollès)
www.cursalamarrana.com

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

publica a l’agenda
hola@araesport.cat
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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

A G E N D A

CICLISME

BTT
LA TRINXA CERDANYA
 - LA CLÀSSICA
| 30 km +1300 m |
DIUMENGE 31·07·22
Sortida a les 9h. des de 
la Piscina de Martinet 
Martinet 
(Baixa Cerdanya)
www. pertotcyclingclub.cat/esdeve-
niments-laclassica-trinxacerdanya

BTT
LA NOCTURNA DE 
NAVARCLES
| 25/30 km |
| 15 km |
DIUMENGE 14·08·22
Sortida dels primers participants a 
les 21h de les Piscines Municipals de 
Navarcles. Accés c/Santpedor amb 
cruïlla Osona.
Grups de 2 a 5 integrants.
Sortides cada 2’.
Navarcles (Bages)
www. espinalt.wixsite.com/nocturna

BTT
LA SALAMANDRA
| 41 km +1150 m |
Marxa llarga BTT i e.bike 
sortida a les 8.30h
| 24 km +550 m |
Marxa curta sortida a les 9h
| 10 km +170 m KIDS |
Marxa infantil sortida a les 9.15h
DIUMENGE 28·08·22
Llagostera (Gironès)
www.cronocheck.com/la-salaman-
dra-2022

BTT
ENTRE TERRES
| 65 km +1700 m BTT-Marató. 
Campionat Catalunya|
| 46 km +1100 m Curta |
DIUMENGE 4·09·22
Collbató
 (Baix Llobregat)
www.ciclisme.cat/
noticies/marato/
el-campionat-de-
catalunya-de-btt-
marato-lentreterres

Agenda
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Festa Major de Manresa 

Del 20 al 29 d’agost,
 torna en el seu format habitual, la 

Després de dos anys marcats per la Covid-19, la Festa Major 
2022 recupera la seva singularitat i la totalitat dels seus 
actes populars. Entre molts d’altres, tornen el Correaigua, 
que donarà el tret d’inici a la festa; el Correfoc, que la 

tancarà; la Moscada Infantil, la Mostra del Correfoc, la Tronada i 
el Castell de Focs a l’Agulla, que tindrà lloc el 28 d’agost al vespre 
després d’una jornada d’activitats lúdiques i familiars al parc.

També tornen els concerts de la Festa Major. Enguany el concert 
principal tindrà com a cap de cartell Els Catarres, un dels principals 
grups de l’escena actual del país. Després de dos anys sense pujar 
a l’escenari, aquest any Els Catarres han publicat el seu cinquè disc 
d’estudi, “Diamants”, que tindran ocasió de presentar a Manresa.

El 40è aniversari del Correfoc inspira el cartell de la Festa Ma-
jor 2022

Enguany, es complirà 40 anys de la primera celebració del Correfoc 
de Manresa, que va tenir lloc el 31 d’agost de 1982. Per aquest mo-
tiu, la imatge de cartell  de la Festa Major 2022 representa la màsca-
ra d’una de les fi gures del Correfoc, el Boc. Es tracta d’un element 
molt característic de la Festa Major de Manresa, que amb el pas del 
temps ha acabat formant part de la identitat cultural de la ciutat.
En l’evolució organitzativa de la Mostra del Correfoc i el Correfoc 
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de Manresa, la fi gura del Boc va crear-se l’any 1984. Apareix només 
el dia de la Mostra, acompanyada d’un gran esclat de pirotècnia. El 
personatge representa tot el poder maligne, davant del qual ballen 
i li mostren el seu foc els dimonis i dracs. Per aquest motiu, esdevé 
el fi l conductor de la Mostra del Correfoc, que es fa el dissabte de 
festa major a la nit.

Per primera vegada, la Festa Major de Manresa tindrà els seus pro-
pis productes de marxandatge, com ara samarretes (de talla infan-
til i de talla d’adults), bosses i ventalls de fusta, que també incor-
poraran la imatge del cartell d’enguany. Tots aquests productes es 
posaran a la venda a l’Ofi cina de Turisme de Manresa.

El Festival “Microscopies” estrenarà una escultura a la Torre de 
Santa Caterina

D’altra banda, el programa de la Festa Major inclourà l’estrena 
d’una nova escultura temàtica del projecte del festival de land art 
“Microscopies”, que inclou diverses instal·lacions artístiques res-
pectuoses amb l’entorn que conviden a refl exionar sobre la relació 
entre els humans i la natura, i a canviar la nostra mirada sobre el 
paisatge. Es tracta d’un itinerari per l’Anella Verda que uneix art, 
natura i cultura a través de diverses obres efímeres i permanents. 



U N A  L E C T U R A 

TÍTOL: “Paraules de mar”
AUTOR: Blanca Soler Codina 
EDITORIAL: Parcir Edicions Selectes
Primera edició: febrer 2022

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 d’agost i 
donarem a conèixer el guanyador al 
mateix Instagram.US RECOMANEM...

Paraules de mar no és un 
aplec de poemes més. 
Fugint dels convenciona-
lismes, l’autora ha fusionat 
la mar i l’agenda mediàtica 
dels nostres dies. La utilit-
zació del llenguatge poètic 
li permet apuntar diferents 
registres del món en el qual 
vivim. Cada poema refl ec-
teix una injustícia social i es-
devé una denúncia d’aquest 
desordre mundial, perquè 
el lector se senti interpel·lat 
i reaccioni a través de la 
lírica.

La mar ha estat sempre 
punt de trobada, escenari 
de totes les fortaleses i de 
les misèries humanes. I alho-
ra un espai obert, d’horitzó 
ampli, on tot és possible, 
que ens aboca a somiar, 
pensar i actuar. Esdevé, 
d’alguna manera, un estímul 
per a la refl exió i el canvi.

Blanca Soler Codina (Balsa-
reny 1999) ha publicat en 
aquesta mateixa editorial 
“Carn nua”, un relat sobre 
la seva experiència per 
superar l’anorèxia.
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* AMB IONS DE PLATA PER AL CONTROL DE L’OLOR
* CÒMODES I SUAUS
* ELÀSTICS I COMPRESSIUS
* EVITEN LA FRICCIÓ I L’APARICIÓ DE BUTLLOFES
* ASSECAT RÀPID
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receptes
refrescants
Ariadna Hernandez

Farmacèutica especialista 
en Anàlisis Clíniques. 
Psiconeuroimmunòloga 
Clínica i experta en Nutrició 
Esportiva.

Secció amb pautes i consells sobre alimentació, 
snacks i begudes que et pots preparar fàcilment, 
perquè tinguis sempre a mà el que el teu cos ne-
cessita durant, abans i després de l’entrenament o 
la competició.

E
stem a ple estiu, enmig 
d’onades de calor però 
els esportistes se-
guim els nostres plans 

d’entrenament o, fi ns i tot, 
augmentem l’activitat física 
(tan de durada com d’exi-
gència) perquè estem de 
vacances o perquè tenim 
més disponibilitat. Arribem 
a casa ben acalorats, potser 
una mica deshidratats i amb 
poques ganes de cuinar o 
de menjar calent.

Aquí teniu un parell de 
receptes molt refrescants, 
fàcils i ràpides de cuinar 
que ens serviran per recu-
perar-nos bé:

@ariadnasalutirendiment

E L  R E B O S T  D E
L’ E S P O R T I S T A
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E L  R E B O S T  D E
L’ E S P O R T I S T A

I
deal per recuperar-nos des-
prés de fer una activitat física, 
ja que la remolatxa és rica en 
carbohidrats i nitrats (us ho 

vaig explicar en l’article publicat 
a l’Araesport n.25). Les ametlles 
són riques en greixos saludables 
i en proteïna vegetal.

Ingredients:

• 200g ametlles crues, pelades 
i en remull.
•  200g remolatxa cuita o crua.

• 300g aigua freda i 200g ai-
gua en glaçons (si no es menja 
al moment, podem fer servir 
500g d’aigua natural)
•  2 dents d’all
•  1 c.s. oli oliva
• 1 c.s. vinagre de poma
•  1 c.c. sal marina

• Tòppings al gust

Preparació:

Triturar tots els ingredients 
i, al moment de servir, afe-
gir un raig d’oli d’oliva i un 
altre, de vinagre.

Guardar-ho a la nevera 
perquè estigui ben freda a 
l’hora de consumir-ne.

PINK 
RECOVERY
AJOROSA 
D’ESTIU

PINK 
RECOVERY
AJOROSA 
D’ESTIU

Llegenda: 
c.s. = Cullerada sopera
c.p. = Cullerada de postre 
c.c. = Cullerada de cafè
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E L  R E B O S T  D E
L’ E S P O R T I S T A

E
l carbassó és una hortalissa d’es-
tiu molt hidratant, rica en vitami-
na C, àcid fòlic, beta-carotens i 
fl avonoides.

Ingredients:

•  100g porro
•  100g ceba
•  500g carbassó

•  100g patata (si esteu fent una di-
eta low carbo o keto, no n’hi poseu)
• 200-300g aigua
•  20g oli oliva
•  pessic de sal
• 1 trosset gingebre en arrel

•  Tòppings al gust: 2 ous durs 
esmicolats, trossests de pernil salat 
ibèric, de bacallà esqueixat, de for-
matge fresc o de búffala, de tofu o 
tempeh macerat, pipes de carabassa/
gira-sol… qualsevol proteïna animal o 
vegetal al gust.

Preparació:

- Posar l’aigua i la sal a bullir.
- Afegir la resta d’ingredients i coure-ho 
20 minuts.
- Triturar-ho i afegir aigua fi ns a aconseguir 
l’espessor desitjada (més espès o més 
clar).

Guardar-ho a la nevera i, al moment de 
servir, afegir un raig d’oli d’oliva, una mica 
de pebre i els tòppings al gust.

Si utilitzem aquestes cremes com a primer 
plat d’un àpat principal, el segon plat pot 
ser perfectament peix, carn o proteïna ve-
getal com tofu/tempeh, hamburguesa de 
cigrons o de llenties… fes volar la imagina-
ció a base d’aliments reals! 

Llegenda: 
c.s. = Cullerada sopera
c.p. = Cullerada de postre 
c.c. = Cullerada de cafè

CREMA DE 
CARBASSÓ 
REFRESCANT

CREMA DE 
CARBASSÓ 
REFRESCANT
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Text i Fotografia: 
Roser Oliveras

EL CAPCIR, UNA 
JOIA ENTRE LES 
MUNTANYES

Aquesta època de l’any 
molts tenim al cap les va-
cances, és moment per rela-
xar-se, carregar piles i buscar 
un lloc on ens sentim còmo-
des, puguem gaudir d’acti-
vitats a l’exterior i conèixer 
indrets amb la nostra casa 
sobre rodes.

Avui ens desplacem fi ns al 
Capcir, una zona de munta-
nya amb moltes possibilitats 
i amb un paisatge immillora-
ble. Creuem la frontera cap 
a França per la Cerdanya fi ns 
arribar a aquesta zona on ens 
sentirem com a casa. 
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Llac Matamala

D O R M I N T  S O B R E  R O D E S
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Les Angles té la sort de poder 
oferir activitats durant tot 
l’any. Si t’agrada l’hivern i la 
neu, tens les pistes d’esquí 
i rutes amb raquetes i si ets 
dels que t’agraden les esta-
cions de més calor, trobaràs 
excursions, llacs i activitats 
per a tots els gustos. Aquest 
indret ens permet gaudir de 
la natura en el seu estat pur 
i viure experiències a l’aire 
lliure que no ens deixaran 
indiferents.

ACTIVITATS I EXCURSIONS

Llac de Matamala

És un autèntic oasis enmig de 
la natura on podem practicar 
diferents activitats aquàtiques. 
Des de llogar una canoa, un 
patinet amb tobogan, fer 
pàdel surf, entre d’altres. 
Al voltant del llac, hi ha una 
zona amb herba on poder re-
laxar-se gaudint del paisatge 
o fer un pícnic.
Just al costat, hi trobem un 
bosc amb infi nitat de camins 
senyalitzats, que ens perme-
tran fer una ruta a peu o amb 
bicicleta a la sombra dels seus 
imponents arbres. També hi 
trobem activitats de tot tipus, 
sobretot destinades als nens, 
com per exemple tir amb 
arc, cavalls, tirolines, parcs 
d’aventura, etc. Totes són de 
pagament.
Aquest és un espai on podem 
passar-hi tot el dia, ens ofereix 
moltes possibilitats i també 
hi ha un restaurant on poder 
menjar.

Bike Park de Les Angles

Pista de bàsquet i de futbol
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Bike Park i Luge de Les Angles

A partir de mitjans de juny 
fi ns a mitjans de setembre, 
els amants de l’adrenalina 
sobre la bicicleta no es poden 
perdre el Bike Park de Les 
Angles. 

Es tracta únicament de gaudir 
de les baixades, ja que per 
pujar s’utilitza el telecabina 
situat al poble de Les Angles. 
Hi ha diferents opcions per 
a tots els nivells, trobarem 
pistes més treballades amb 
peraltes i salts i d’altres més 
naturals, amb arrels i pedres 
que augmenten el grau de 
difi cultat de la baixada. Els 
camins estan senyalitzats, el 
verd és el més fàcil, seguit 
del blau, el vermell i el negre 
com a més difícil.
Les vistes són immillorables, 
passarem per corriols dins 
el bosc, un llac artifi cial i 
tindrem l’oportunitat de pujar 
les pulsacions fent descens 
amb la bicicleta de muntanya.

El mateix telecabina que 
agafem amb la bicicleta, ens 
porta al punt d’inici del luge. 
Es tracta d’una baixada amb 
trineu per sobre d’una guia 
simulant una muntanya russa, 
però només és de baixada i 
tu pots graduar la velocitat. 
És una altra manera de viure 
una experiència d’adrenalina 
baixant per la muntanya.

Zona d’activitats

Al poble de les Angles, hi ha 
una zona d’activitats lúdiques 

Mirador del Caro

Bike Park de Les Angles

Bike Park de Les Angles
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per passar una estona entre-
tinguda mentres practiquem 
esports variats i per totes les 
edats. 

En aquesta àrea trobem una 
zona dedicada principalment 
a les activitats sobre rodes, 
com són les bicicletes, skates 
i patinets, que està formada 
per un pumptrack i una pisci-
na asfaltada. 
També hi trobem un parc 
infantil i un camp petit per 
jugar a fútbol i a bàsquet. 
Tot això amb el llac de Mate-
male i les muntanyes com a 
taló de fons.
Si busquem tranquilitat i 
relaxar-nos, dins del poble de 
les Angles trobarem un spa 
amb piscines termals i zones 
de massatge.

Parc Animalier Les Angles

Aquesta és una activitat 
ideal si aneu amb família o 
us apassionen els animals. 
És un parc on podrem veure 
la fauna típica del Pirineu i 
contemplar els animals dins 
del bosc de forma propera. 
Hi trobarem animals com el 
cérvol, la marmota, els ossos, 
els llops, entre molts altres. Hi 
ha l’opció de fer dues rutes, 
la curta té una durada aproxi-
mada d’1 hora i la llarga de 2 
hores, depenent del ritme de 
cadascú i de les parades que 
es facin. Els nens menors de 4 
anys, tenen l’entrada gratuï-
ta. Aquest parc està situat al 
Pla del Mir, a prop de l’àrea 
adaptada per autocaravanes, 
per tant, si tenim el vehicle 
aparcat allà ens hi podem 
acostar a peu.

Excursions 

Des d’aquest indret, hi ha 
nombroses excursions per 
fer a peu o amb bicicleta. Si 
estem aquí, val la pena visitar 
els llacs d’Aude i de Balcère. 
És recomanable portar un 
entrepà i aprofi tar per menjar 
al costat del llac. 

LLOCS ON PODER DORMIR

Àrea autocaravanes Pla del Mir
A 5 minuts amb cotxe del 
centre de les Angles, pujant 
direcció l’estació d’esquí alpí, 
trobarem una àrea adaptada 
per autocaravanes.
És un pàrquing asfaltat que 
està a peu de pistes i força 

Pumptrack de les Angles

Piscina asfaltada de les Angles
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pla. Disposa de servei de bui-
datge d’aigues negres i grises 
i també per omplir aigua. 
Ofereix servei d’electricitat, 
per si necessitem endollar el 
nostre vehicle.
És una zona que queda ex-
posada al sol, no hi ha gaire 
sombra. Cal tenir en compte 
que està situat a uns 1.800m 

d’altitud, per tant, les nits 
són més refrescants i podrem 
descansar bé.
Aquest punt és estratègic si 
volem iniciar algunes excur-
sions, baixar pel Bike Park, 
practicar l’esquí o anar a 
visitar el Parc Animalier.
Els lavabos són els que 
ofereix les instal·lacions de 

l’estació d’esquí i del Parc 
Animalier.

Zona del Llac de Matamala
Dins el bosc que està a tocar 
del llac de Matamala, han 
habilitat una zona per auto-
caravanes de pagament. Per 
accedir-hi hi ha una barrera i 
els aparcaments estan deli-

Parc Animalier de les Angles

Parc Animalier de les Angles

Pumptrack de les Angles
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mitats. En total hi ha unes 40 
places, però no està permès 
treure taules ni cadires. Aquí 
hi trobarem servei de buidat-
ge d’aigües grises i negres, 
electricitat i podrem omplir 
d’aigua si ho necessitem.

A part d’aquesta zona habi-
litada, també hi ha d’altres 
aparcaments de terra situ-
ats dins el bosc on podrem 
aparcar i pernoctar. Cal estar 
atents a les senyalitzacions 
perquè no es pot pernoctar 
a tot arreu. Aquests altres 
aparcaments no disposen de 
cap servei addicional.

Estacionar aquí el nostre 
vehicle ens permetrà accedir 
amb comoditat al llac i a les 
múltiples activitats que hi ha 
per fer a la zona.

Càmping Llac de Matamala
Si busquem més comodi-
tat, també podem anar al 

càmping que hi ha situat al 
costat del llac. És un càmping 
tranquil, familiar i amb els 
serveis necessaris per gaudir 
al màxim de la nostra estada. 

Després de l’experiència 
viscuda al Capcir i d’haver 
gaudit del paisatge i de les 
activitats, és moment de 
tornar a casa. Això sí, ens em-
portem la motxilla ben plena 
de bones vibracions! 

Ara és el moment de comen-
çar a pensar en la propera 
aventura sobre rodes…

Zona Matamala Àrea autos Matamala Àrea autos Pla del Mir

Càmping Matamala
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Cost segons operadora 644 069 801

  

Aquest estiu, 
mou-te en bus

M  AND A21

SERVEI GRATUÏT:
els diumenges i dies festius de juliol i agost

Nou servei els 
diumenges
i festius al

Parc de l’Agulla
i més freqüència

als Trullols
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