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Sí, ens sentim engabiats, cada un
amb les seves circumstàncies, ja
sigui sols, amb parella, amb parella i
fills, amb avis. Alguns teletreballant,
d’altres intentant-ho, molts més
ni això. Gestionem com podem la
incertesa i la por, ens hem quedat
sense allò que tanta falta ens fa, la
muntanya, els camins, els corriols,
l’esport a l’aire lliure. El contacte
físic, la proximitat amb les persones.
Hem esdevingut els protagonistes
d’aquella peli angoixant de ciència
ficció que vam veure un dia, i vam
pensar en la ment recargolada del
guionista.
Desitjo que aquestes pàgines us
aportin una estona de desconnexió
i calma, hi ha històries originals,
informació científica, experiències
personals i passatemps per compartir amb els més petits. També hi
trobareu un llistat de llibres que ens
han recomanat amics i col·laboradors, la lectura d’algun d’ells us farà
canviar la manera de veure la vida
per sempre!
Participeu en el sorteig de la samarreta il·lustrada per l’Araceli Segarra,
només heu de pujar a Instagram una
foto de com feu esport a casa etiquetant @araesport i amb el hastag
#araesportacasa.
Per als que teniu gos: no s’hi valdrà
fer el ronso quan torni a ser ell qui
us demani per sortir.
Ànims a tots, que això s’acabarà!

CARACTERÍSTIQUES
T È C N I Q U E S D E L’ E D I C I Ó
IMPRESA
Format: 16,5 x 23,5 cm
Impressió: Tot color en paper
estucat brillant de 115g.
Periodicitat: Mensual (no es
publica a l’agost)
Tancament edició: Límit per
entregar continguts, el 25.
Repartiment: Durant la primera
setmana de cada mes.

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

AGENDA
La inclusió a l’agenda és gratuïta, excepte si es publiquen
imatges. Si organitzes algún
esdeveniment esportiu i vols
donar-lo a conèixer, envia’ns la
informació a agenda@araesport.cat
ARAESPORT no es fa responsable dels canvis de programació
que es puguin produir.
ARAESPORT tampoc es fa
responsable ni comparteix
necessàriament les opinions dels
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Berta Giralt
Solucions passatemps: Enigmes: 1. Dent de Lleó - 2. Orella d’Ós - 3. Corona de
Reina - 4. Pit Roig Relaciona: Mots encreuats: 1v. Cadireta 2v. Elefant 3v. Bessones
4v. Mòmia 1h. Cavall Bernat 2h. Sant Jeroni 3h. Lloro.
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Sorteig el 1 de maig de 2020. Publicarem el nom del guanyador a Instagram.
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HISTÒRIES

de MUNTANYA

MAZEAUD
Jordi Camprubí

El 1961, el gran alpinista italià
Walter Bonatti, es va proposar
ser el primer home en assolir
un dels darrers grans reptes de
l’escalada de dificultat que encara romanien intactes: el Piló
Central del Freney, al Massís
del Montblanc. El 10 de juliol,
acompanyat per dos compatriotes seus, Bonatti es trobava
ja al peu de la muntanya quan,
inesperadament, hi coincidí
amb una cordada francesa que
perseguia el mateix objectiu.
Passada la sorpresa inicial, italians i francesos decidiren unir
esforços i uns i altres iniciaren
l’atac a la paret com un sol
equip.
Es va despertar d’un salt amb
els ulls esbatanats i cobert
d’una suor freda que li xopava
tot el cos. Aterrit, va palpar-se
la cara, les orelles, el tors.
Enlloc no hi havia ni rastre de
la neu que l’havia sepultat com
una llosa, però la podia sentir
a dins estenent-se-li com una
taca de fuel, encartonant-li els
membres. Amb el cor encara

accelerat pel pànic, va sortir
del llit i va anar directe cap a
la dutxa. Va estar-s’hi fins que
l’aigua bullint li nafrà la pell,
intentant esterilitzar la por a
còpia de fogor.
En sortir no va voler saber res
del món, aïllant-se encara més
en el seu confinament. Amb el
cap entumit pel poc descans i
amb aquella sensació d’irrealitat arrapada a sobre, va fer-se
un cafè i es va asseure a la
banqueta que hi havia just al
dessota d’aquells grans finestrals des d’on la llum tènue de
l’albada es filtrava enmig dels
30 horitzons de la persiana,
mentre amb els peus jugava a
perseguir les llepades de llum
esteses sobre la moqueta. Va
ser llavors quan, amb els ulls
clavats a la tassa fumejant,
unes paraules com vingudes
d’un altre món li ressonaren
per dins en un eco infinit:
“Mazeaud, Mazeaaaaud!!”, no
parava de cridar-li la veu.
Els set homes, que havien
estat avançant a bon ritme du-

rant tot el dia a través de fissures i desploms amb una sincronia quasi perfecta, finalment
van cedir als núvols amenaçadors que feia hores que els
perseguien i, separats els dos
equips per uns pocs metres de
diferència, s’arrauliren sobre
dues lleixes per protegir-se de
la tempesta elèctrica que se’ls
havia abraonat al damunt. Van
restar quatre dies en aquell espai minúscul enrigidits pel fred
i lluitant desesperadament
contra la fam i la bogeria.
Cavant en el seus pensaments
com qui a pelades espera buidar de mica en mica la cova de
la memòria, finalment va recordar-se de què li sonava aquell
nom que li havia ressonat per
dins amb aquella potència
eixordadora però desconeixia
quin significat podia tenir en
aquell precís moment. Pierre
Mazeaud, es va repetir en veu
alta, alpinista francès culpable, entre d’altres, de dirigir
la primera expedició francesa
que assolí el cim de l’Everest

ARAESPORT N.13 7

HISTÒRIES
de MUNTANYA

captors un motiu menys per a
tractar-los com a bèsties, per ell
era també la manera de no deixar escapar del tot aquella que
havia estat la seva vida d’abans
i no rendir-se.
Al límit de les seves forces i per
pur instint de supervivència,
al cap de quatre dies d’estar
atrapats a més de 4500m d’alçada, Walter Bonatti va decidir
que la seva única oportunitat
de sortir-ne vius era intentant
desfer la paret que havien
ascendit per mitjà d’una sèrie
de ràpels impossibles. Era
una decisió arriscada, sí, però
quedar-se allà hauria significat
la seva sentència de mort.

cap allà el 1978. Però què volia
dir allò? I per què el nom de
Mazeaud se li havia aparegut
de cop i volta? Atrapat entre
aquelles quatre parets des de
no sabia quant, el seu cervell
emmandrit per la manca d’estímuls havia perdut embranzida i al cap d’una estona de
barallar-se ordenant un puzzle
impossible d’idees confuses,
va desistir. Duia tant endins seu
l’estupor del confinament que
a vegades es movia per casa
com qui camina d’esma amb
un parrac balder i amb poca
traça, i encara no se’n feia a la
idea. Al principi li havia costat
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acostumar-s’hi i s’hi havia
rebel·lat en contra, però aviat
va comprendre que aquella era
una lluita estèril que el debilitava més que no l’enfortia i que
més li valia aplegar esforços.
Així que tal hi com havia llegit
en alguns dels esfereïdors
relats dels supervivents dels
camps d’extermini nazis, ell
també, com ells, havia acabat
imposant-se unes rutines per
tal de no cedir a la desídia o
pitjor encara, a la desesperació; perquè si per ells deixar de
fer el simple gest de rentar-se
la cara o fer-se el llit cada dia,
significava donar als seus

Inquiet encara per l’enigma no
resolt del nom de Mazeaud, va
decidir furgar una mica més en
la seva biografia i endinsar-se
en els aspectes més rellevants
de la seva persona confiant
que així aconseguiria trobar-hi
la peça que li mancava a aquell
trencaclosques indesxifrable: va
mirar fotos, escalades, ressenyes d’antigues expedicions,
mencions acadèmiques, reconeixements públics, trajectòria
professional, etc. Semblava
talment com si el mateix Mazeaud hagués viscut mil vides al
llarg d’una sola vida, però no hi
havia res que pogués explicar-li
el perquè d’aquella aparició tan
sobtada. Va ser en un moment
en què estava distret fent

HISTÒRIES

de MUNTANYA

de roca. En dir als amics que
podien iniciar el descens, de
cop vaig veure com la corda
corria lliurement per entre les
meves mans i s’escapava muntanya amunt lluny de la meva
visió. I allà em vaig quedar, sol
al bell mig de la paret i sense
cap altre mitjà per continuar el
descens. Van passar uns minuts
llarguíssims d’angoixa fins que
una taca fosca va anar apareixent per sobre meu entre el
temporal. Era la figura d’un
dels francesos”.

alguna cosa banal per la cuina,
quan es va recordar que no feia
gaire temps havia llegit alguna
cosa sobre el tal Mazeaud. Era
quelcom ocorregut 60 anys
enrere. Una ascensió mítica
amb un nom llegendari: Walter
Bonatti i una tragèdia terrible
que havia colpit el món de la
muntanya i havia catapultat a la
categoria de mites els que en
ella hi prengueren part. Pierre
Mazeaud n’era un. Sabia que
havia de tenir-ho en algun lloc,
però on?
”A les 6 en punt del matí de
divendres, vaig començar a

baixar al buit tempestuós,
a cegues, sense saber on
podia parar. De seguida vaig
tenir la sensació que em
trobava a mercè del mar en
plena borrascada. En un dels
ràpels, vaig trobar que se
m’havia acabat la corda i que
no m’havia pogut assegurar.
Vaig quedar suspès en l’aire.
Llavors vaig demanar a crits
que em llancessin una altra
corda per poder unir-la a la
meva i buscar algun punt
on ancorar-me. Després
d’uns arriscats moviments
pendulars al buit, per fi vaig
poder agafar-me a una agulla

Va passar un altre dia llarguíssim reclòs en aquell món seu
de 75m2 amb dues habitacions, una cuina-menjador i
un balconet que donava a la
banda de mar, com li agradava
presumir a ell. Un mar que,
fet i fet, quedava a uns 60
quilòmetres de distància però
que saber-lo allà, encara que
lluny, el reconfortava. Com una
d’aquelles coses immutables
de la vida que sempre hi són
i sempre hi seran. I a l’hora
d’anar a dormir, esgotat de
no sabia ben bé què i amb
un efímer però esperançador
sentiment de victòria per un
altre dia guanyat en aquella
lluita tenaç contra el temps i
el desànim, va agafar un antic
número d’una revista que havia
arreplegat en alguna banda i
que ja ni recordava que tenia, i
en obrir-la a l’atzar per una de
les seves pàgines va llegir-hi:
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Quan a la matinada del setè
dia Bonatti va entrar arrossegant-se dins d’una cabana
que feia de refugi, els que allí
hi havia el reberen atònits.
Tothom sabia ja de la tragèdia que havia colpit als escaladors del Freney. Per tal de
fer-lo entrar en calor, entre
tots el taparen amb mantes
i li anaren servint una tassa
rere un altra de caldo calent
que el de Lecco s’empassava
amb la mateixa devoció de
qui s’aboca sobre l’aigua
d’un oasi al bell mig del
desert. Passats uns minuts,
Bonatti, exhaust, caigué
rendit en un somni profund
del qual es despertà poca
estona després com si des
del lloc més profund del seu
ésser hagués recordat alguna
cosa. “Anava darrera meu”,
barbotejava atropelladament, com posseït. “L’he vist
en sobrepassar aquell ressalt
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de neu i li he dit que em seguís
que allà no ens hi podíem
quedar. La neu queia amb més
força i ell m’ha contestat que
s’esperaria un moment i que
ja m’atraparia. Llavors, de cop
i volta, recordo haver vist el
refugi i en girar-me, ell estava
ja mig colgat per la neu. Fins
que m’he despertat”. Després
de lligar-se a corre cuita els
grampons a les botes amb els
seus dits maldestres i inﬂats,
Bonatti obrí la porta del refugi
i cridant amb totes les seves
forces pronuncià el nom del
seu amic que ressonà per
entre les muntanyes i per dins
els que allà l’acompanyaven,
com un lament insuportable
de dolor: Mazeaud, Mazeaaaaud!!”

Jordi Camprubí Ruiz

RUTES

iron bike
3a part

8 etapes com 8 vides,
les quatre últimes
Raül Montfort

En anteriors articles vaig explicar perquè l’IronBike, és
considerada una de les curses més dures del món en
BTT i que es fa cada any als
Alps Italians. Hi participen
els ciclistes més experimentats o grillats del món. En la
segona part, vaig descriure
les vivències de les 4 primeres etapes, ara toca enfocar
les 4 últimes, com es passa
de l’agonia a la glòria en un
moment.
Recordem-ho, són 8 etapes
amb més de 650km i 26.000
metres acumulats de desnivell positiu.
Ho vam deixar al 24 de Juliol, en l’etapa que “només”
tenia 87 km i 3.000 metres
de desnivell, la més senzilla
de totes. Aquell dia vam

poder descansar per així
afrontar els últims 4 dies
de l’Iron i el que serien les
3 pitjors etapes en quant a
duresa que he fet mai.
25 de Juliol del 2018 |
Dimecres| 93 km | 5.300 m
| Etapa 5
Sortim avisats de que
venien tres etapes molt
complexes i els números no
enganyen. Vam començar
al poble de Bobbio Pellice,
en el que va ser el millor
camp base que vam estar.
A les 7h. és el torn per al
primer dels corredors per
ordre invers de classificació,
fins que a les 8.30h va sortir
el líder. L’inici de l’etapa és
una pujada bestial asfalta-

da, el GPS marca 25% de
desnivell continuat en trams
de gairebé un quilòmetre,
quina bestiesa! La pujada
passa de l’asfalt a sender
camí al km13 aproximadament on arribem al refugi
(Barbara Lowrie), les cames
ja feien “xup xup” i just
aleshores comença el tram
cronometrat. A partir d’aleshores encara quedaran 5km
més fins a coronar el primer
port a 2.280 metres, això
vol dir que només començar haurem fet una pujada
contínua de 19 quilòmetres
i gairebé 1.600m de desnivell, una tortura que et
deixa les cames de fusta.
Un cop coronat, passem per
una baixada per pista que
considero perillosa, i arribem
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a l’avituallament on, com
sempre, ens reagrupem i
fas colla amb algú del teu
nivell. Aleshores comença
una pujada que recordaré
sempre, per camí i sota el
sol, sense cap ombra, cada
vegada més dreta i amb
molta calor. No sé quantes vegades vaig clicar el
canvi de marxes per veure si
encara hem quedava algun
pinyó més per pujar corones i fer-ho més suau, però
ja feia estona que s’havien
acabat tant els pinyons com
les forces, i en alguns trams,
tot i ser camí, degut al
pendent i l’esforç, cal posar
peu a terra i és que, segurament caminat vas igual de
ràpid que sobre la bici. No
recordo l’estona de pujada
però es va fer eterna. A la
meitat, ja a alta muntanya,
ens vam trobar una casa
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amb una taula i Coca-Cola!
Era d’un particular i si volies
beure, l’havies de pagar!
Això al final de l’etapa va
ser una anècdota més a
comentar, una taula amb
Coca-Cola en el lloc més
remot possible, fent negoci. La pujada continuava,
aquest cop ja amb la bici
a coll fins el coll de Guila
a 2.451m, a partir d’allà
una baixada relativament
senzilla per alta muntanya
per arribar a una carretera
on vam parar en un bike
park. Pujada en telecadira i
baixada avall esquivant salts
i zones complicades, però
en definitiva un lloc molt
divertit. Continuem per carretera on vam fer més de 10
km, que sincerament tot i
no agradar-me ho agraeixes
molt, són 5 km de pujada
pastosa fins que es trans-

forma en camí. Recordo
l’asfalt amb les marques de
l’IronBike pintades al terra,
amb el cap cot i pedalant
de manera rutinària esperant un sender, que acabés
la pujada o bé que senzillament algun company digues
alguna cosa. Una etapa
sense dubte llarga, després
de nou a un coll, vam baixar
per sender fins el final de
l’etapa amb l’helicòpter a
la meta, patint com sempre
per l’hora i efectivament,
tornaria a arribar gent fora
de control. En total més de
9 hores i mitja de bici.
Canviar-te, dutxar-te en un
espai reduït, on aquest cop
compartíem dutxes nois i
noies i després posar la bici
de nou a punt, collar cargols, que amb tantes hores
s’aﬂuixen i assegurar que
els pneumàtics estiguessin
correctes. En aquesta etapa
el lloc de l’acampanada
era força agradable, amb
gespa, però amb un espai
molt petit i amb la furgoneta lluny i en pendent. Vàrem
sopar molt bé, segurament
el dia que més i va arribar el
millor brefing de tota l’Iron
Bike, donaven mal temps,
ens van accollonir molt, fins
el punt que potser una part
de l’etapa no es podria fer
perquè al coll i havia molta
neu. Al matí a primera hora,
l’helicòpter diria si es podia
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fer o no. Arribats aquí només hi havia dues opcions:
no sortir l’endemà o sortir
amb totes les conseqüències, amb molta roba a sobre
per si feia molt fred o plovia
i amb molts gels perquè segur que l’etapa seria dura.
26 de Juliol del 2018 |
Dijous | 114 km | 5.200 m
| Etapa 6
Etapa que anava de Pramollo a Usseaux-Refugui
Sallieres. Per mi va ser
l’etapa mes dura que he fet
mai, no tant pel desnivell
sinó per tot el que duia
acumulat, per les condicions de temps adverses
i pel post etapa. Sortim
aviat de Pramollo, per una
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carretera asfaltada, amb els
3 o quatre companys que
últimament anàvem coincidint, les cames semblava
que aguantaven els dies i ja
només quedaven 3 etapes.
Després de l’asfalt baixem
per pista força estona fins
creuar una carretera i comencem a pujar per asfalt,
que després es torna camí
per acabar en un sender de
pujada que fas a peu. Un
cop al coll, punta Raccias,
les vistes i l’entorn són com
sempre espectaculars, però
encara és més espectacular
quan veiem com ens avancen els primers a la baixada,
en un lloc “No ciclable”, veiem el primer com descendeix sobre la bici i el segon
i tercer baixen literalment
corrent amb al bici al costat.
Senzillament al·lucinem de
com es pot anar tant ràpid

en una baixada d’alta muntanya que en prou feines
t’aguantes dret. Un cop a
baix de la vall, esns trobem
un avituallament molt i
molt correcte i d’allà anem
pujant sinuosament per una
altre vall, amb la carretera
de Sestrieres relativament
a prop, i per tant força
principal. Estem anant cap
a la zona on farem les dues
últimes etapes del Chaberton i de Sestrieres. Aquesta vall es fa molt pesada,
són senders i camins de
difícil pedalar però sempre
anar pujant, sense grans
desnivells, tot i que van
fent mal, fins que arribes
al següent avituallament
on ja estem mes amunt i
es veu la vall mes oberta.
Estem a Laux, on després
tornarem a passar, però on
primer cal pujar al infern del
Mont de Albergian, pujem
per darrera, per les pistes
de esqui, on cada vegada
es fa més dret i on la part
final haurem d’empènyer la
bici. Quan ja portes 3 hores
pujant i arribes al Coll de
Pis (2.613m), no t’ho creus
perquè et diuen que hauràs
de baixar uns 3 quilometres
i després tornar pujar, ara si,
fins el coll de Albergian, la
vall interior a més de 2.500
metres és un record que
guardaré per sempre, es
senzillament un lloc màgic i especial. Ja era tard,

Presentem Home Training by Vela, el nou
programa d’activitats dirigides des de casa.

PROGRAMA D’ACTIVITATS DIRIGIDES.
INICI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

10:00

PILATES MAT

HIIT EXPRESS

PERSONAL TRAINER

PILATES MAT

MORNING CONDITIONING

BASIC EXERCISES

HOME FAMILY FIT

Pep

PERSONAL TRAINER

Guillem

Guillem

Pep

Esteve

Guillem

Eli

Ester

HOME FIT WALKING

CYCLING

HOME FIT WALKING

CYCLING

PERSONAL TRAINER

16:00

TABATA

BASIC EXERCISES

TABATA

HIIT EXPRESS
Guillem

CORE

Christian

17:00

TRAINING

IOGA

PERSONAL TRAINER

IOGA

TRAINING

Eli

Ester

Eli

19:00

CYCLING

HOME FIT WALKING

CYCLING

HOME FIT WALKING

CYCLING

INICI

DISSABTE

DIUMENGE

10:00

IOGA

16:00

BASIC EXERCISES

11:00

Àngel

18:00

Josep
Elena

Samu

Josep

Raquel

Ester
Jose

Àngel

Raquel
Nil

HOME FIT WALKING
Àngel

Imma
Pep

Christian

Jose

Nil

Samu

Raquel

Imma

Rosa

Guillem

Elena

Jose

Les activitats marcades amb aquest símbol, retransmeses en directe:
Vela Dance amb Eli (@eliparlo)
Vela Dance amb Ester (@esterpe.g)
Cycling amb Samuel (@sampr1979)
Cycling amb Jose (@1971agc)
Home Fit Walking amb Àngel (@angelparareda)
Home Fit Walking amb Imma (@miniwanda74)
Training amb Elena (@velaclubfitness)

Descobreix les activitats al Vela TV,
el canal oficial de YouTube™ del Club!
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potser les 16h de la tarda i
amb la bici a coll arribes al
capdemunt del Coll Albergian a (2.690m) i, per fi, una
baixada de somni, llarguíssima, impossible de fer sense
parar del mal que et fan les
mans. Calculo que varen ser
més de 40 minuts de baixada. Allà baixant tinc un ensurt molt important, en una
corba molt tancada de la
trialera de dalt, la bici se’m
descontrola i salto per davant, el pendent es tant fort
que jo i bici sortim rodolant
muntanya avall i com que
hi ha tant de pendent no
puc parar. Van ser uns 5 o
10 segons que se’m van fer
eterns, amb la sensació que
no pararia mai. Per sort, no
em vaig fer res i la bici tampoc. La vaig anar a recollir
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un tros mes avall i vaig pujar
muntanya amunt fins trobar
de nou la trialera ja de baixada. Em vaig trobar a uns
2.500 metres ben sol. Ja
començaven a haver-hi els
núvols sospitosos que l’organització el dia abans ens
havia dit que segurament
apareixerien. Segueixo avall
amb mal de braços, potser
són 50 metres de baixada
no ho recordo exactament
però una de les millors que
he fet. Arribo a baix a Laux,
el suposat final d’etapa.
Mengem bé però el temps
va empitjorant i es decideix
reiniciar la marxa. Seràn 23
km de pujada fins el refugi de Sallieres vivint una
odisea per arribar-hi. Som
quatre companys que anem
junts, ja no és cronometrat

però hi ha una hora límit
per arribar al refugi i el que
també ens preocupa és el
fred. Anem pujant per asfalt
quan comença a ploure de
valent, estem a uns 1.800m,
els companys decideixen
quedar-se en una espècie
de refugi a l’espera de que
millorin les condicions,
però jo decideixo continuar
amunt per les ganes d’acabar l’etapa. El GPS marca
que porto 4.500 metres i
1.000km, una bestiesa. Continua plovent i per sorpresa
em trobo unes marques que
em fan agafar un sender cap
avall, molt perillós, ple de
pedres molles i que m’endinsa en una vall molt fosca.
Passo a través d’un poble
abandonat, on hem trobo
a un noi irlandès que no es
pot ni moure i l’animo a que
segueixi amb mi. La situació començava ser un pèl
perillosa, plou i trona molt,
fa molt de fred. Sincerament
no sabíem quant quedava
pel refugi. Ens parem 5
minuts sota una casa per
agafar forces veient que el
tems no millora. Quan veig
que la cosa no anirà a millor,

RUTES

cu rses

decideixo seguir i intentar
arribar el més aviat possible
al refugi. Aleshores ja sé
que es troba a 7 quilòmetres pista amunt i 2.000 m.
d’alçada. Avanço a molta
agent. Se’m fa molt tard
i quan arribo al refugi es
un autèntic calvari. Dubto
que tothom acabi aquesta
etapa, les tendes estan
rodejant el refugi. Fa molt
de fred. Decideixo prioritzar
la meva salut i entrego per
primer cop la bici al mecànic oficial perquè canviï
pastilles de fre (avui no estic
per fer-me el valent) i baixo
cap a dins el refugi pensat
per 50 persones on avui hi
dormirem unes 200. És un
caos, amb només dues dutxes. Veient que encara no
ha arribat molta gent decideixo dutxar-me de seguida
com puc. Quan surto net i
polit i amb la roba mínimament recollida i endreçada
em trobo a molts companys
que els han pujat en cotxe
des de Laux. Sincerament
m’emprenyo perquè les

últimes 3 hores han sigut
una tortura que algú s’ha
estalviat però alhora estic
orgullós d’haver fet tot el
recorregut oficial. Aquest
es també l’únic dia que
decideixo que em facin un
massatge, crec que el cos
s’ho mereixia després de
haver fet els més de 5.000
m. de desnivell i portar-ne
més de 20.000 a les cames.
Dormir serà una nova aventura, les esquelles de les
vaques són un malson.
27 de Juliol del 2018 |
Divendres| 92 km | 5.000
m | Etapa 7
Del Refugui Sellieres a Sestyriera passant pel famós
Mont Chaberton. L’etapa
més especial, primer perquè quan surts del refugi
hi ha la mítica baixada per
dins la Fortalesa de Fenestrelle, on es baixen les
seves 3.996 escales, ni una
mes ni una menys, per dins
els passadissos que es van

construir a mode de fortificació per la carena de la
muntanya. Fenestrelle és un
lloc molt especial per tots
els que han fet l’IronBike,
un lloc del que tothom en
parla. El fas amb el frontal
al cap i amb el cos desencaixat després de l’especial, però això no és tot, en
aquesta etapa tocarà pujar
el monstre i el monstre en
majúscules, el famós Mont
Chaberton on hi ha les
bateries antiaèries més altes
dels Alps a 3.131m.
El dia comença amb bon
temps i sembla que es mantindrà així, per tant el calvari
de fred i aigua sembla que
ens el podrem estalviar.
Després de les escales, toca
pujar per la vall de Fiorma no molt complexa fins
agafar dos telecadires que
ens ajuden a arribar a Sestrieres, l’últim ens puja fins
dalt de tot de l’estació que
haurem de baixar per les
pistes i que sincerament trobo molt perillós. Travessem
la carretera principal en un
ARAESPORT N.13 17
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dia de sol i arribem a l’avituallament (Fenils) al peu del
Chaberton que ja fa estona
que veiem allà dalt. Aquí
comença la tortura absoluta
de gairebé 14 quilòmetres
on es guanyen gairebé
2.000 metres de desnivell.
Hi ha zones amb la bici a
coll però sorprenentment es
fa molt tros sobre la bicicleta, els últims 2 quilòmetres
són espectaculars, amb
els dos helicòpters que ho
controlen tot, és una zona
fronterera i hi ha l’helicòpter
de l’organització i el de la
gendarmeria francesa. Quan
arribes a dalt, saps que ja
tens un peu i mig a l’Iron i
en el meu cas no vaig poder
aguantar-me les llàgrimes
abraçat a un bon company
de viatge, que senzillament
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amb la seva ironia habitual,
em va dir que parés, que
havien de mirar de sortir
d’allà dalt. La baixada va ser
molt complexa amb molts
trossos a peu, fins arribar a
la Claviere on hi ha una via
ferrata en mig de una canal
espectacular, jo no recordo
haver vist mai un pont tibetà tant llarg, sincerament és
un lloc on espero poder-hi
tornar. Allà ens trobem amb
un altre bon amic i fem el
final d’etapa junts, ell havia
sortit força abans que jo i
pel que semblava ja anava
molt al límit del seu temps
màxim per acabar l’etapa,
per tant tocava apretar
perquè no el fessin fora. Arribem a Cesana o hi ha una
instal·lació dels jocs d’hivern de Torí i fem una gran

pujada pel complex esportiu. Després del Chaberton
les cames ja no poden i
aquests 20 km finals van
ser molt durs fins arribar a
Sestreires a l’esprint, per
així assegurar que el David
arribava dins l’hora. Aquest
dia crec que varem treure
el millor de cadascú per
acabar l’etapa i per fi poder
veure que segurament acabarien l’IronBike.
Avui dormíem en un pavelló, amb instal·lacions
adequades amb dutxes
mes dignes però sobretot
sopant a un restaurant que
l’organització et paga, un
detall i un luxe que s’agraeix molt comparat amb les
condicions dels altres dies.
28 de Juliol del 2018 |
Dissabte| 56 km | 2.900 m
| Etapa 8
De Sestrieres a Saux
d’Oux, on s’acaba tot. És
un dia especial, potser el
que es dorm millor, només
hem de fer 56km i es veuen
més assumibles, però no
deixa de ser molt desnivell
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...de baixada deixes els frens, et deixes de mans, veus l’arc de
meta, escoltes la música, la gent, els aplaudiments de tot el
poble, et recordes de la teva família, penses en tu, amb el que has
fet, en el què has aconseguit...

a més dels 7 dies que ja
portem sobre la bici amb
molt de patiment acumulat, especialment el de
l’etapa del dia anterior, a
Chaberton apretant per no
arribar fora de control del
company. De totes maneres
és sorprenent com el cos
reacciona davant l’esforç,
tens la sensació de que al
cap d’uns dies es pot acabar
adaptant i continuar amb el
ritme que li demanis, si t’alimentes bé i et cuides, el cos
et respon, sempre i quan
tinguis el cap prou clar com
per trobar l’actitud adient.
Bé, sortim de Sestrieres i
el primer que fem és agafar
un telecadira fins a dalt de
tot de l’estació. Un cop a
dalt, tot és una mica caòtic,
es veu que els primers que
han sortit han baixat per on
no tocava. Una anècdota
més de l’organització de
l’esdeveniment, que malgrat
reconec que és complexe,
a vegades no tot és a l’alçada que es mereix.
La baixada pel bike park es
perillosa i amb molta gent.
Al ser l’últim dia el que no

vols és caure i enviar-ho tot
a rodar, malauradament un
bon amic cau i es fa mal a
les costelles, però tot i el
dolor aconsegueix acabar.
Un cop acabem el bike park
toca, com sempre, una pujada potser mes suau però
és pujada. Rodem en grup
i arribem al coll de Cima
del Bosco a 2.376m, un lloc
preciós, potser al ser l’últim
dia gaudim més del paisatge i ens sembla tot preciós.
La baixada per sender fàcil
i amb molt de “ﬂow” és
fantàstica, la gaudim i fins i
tot ens parem a fer alguna
foto, continuem fent carretera secundaria i algun tram
de pista asfaltada, amb
puja-baixa.
Anem circulat per la Vall
de Susa fins que arriba una
pujada més llarga que ens
porta als afores de Sauze
d’Olux on agafem un
telecadira que ens puja a
dalt de tot del bike park, on
es re-agrupa tota la cursa.
Mengem i descansem per
fer la última baixada tots
junts, amb la sortida de l’especial tipus Le-Mans, una

bojeria, 150 bikers bojos per
fer l’última baixada de l’Ironbike per un bike parc tècnic.
Primer 1 km de pujada on jo
ho dono tot i cometo l’error
de situar-me massa al capdavant, fet que hem fa entrar
al sender de baixada al lloc
que no hem tocava, els
corredors van massa ràpid
per mi i faig segurament una
última baixada per sobre les
meves possibilitats, prenent
massa riscos. Si caic i no puc
acabar a 4 km de la meta,
seria un bany de mala sort.
Suposo que acabaria ni que
fos de genolls.
Però no passa res, i quan ja
entro al poble, amb l’adrenalina del bike parc a tope,
em passa tot pel cap, de
baixada deixes els frens, et
deixes de mans, veus l’arc
de meta, escoltes la música,
la gent, els aplaudiments de
tot el poble, et recordes de
la teva família, penses en tu,
amb el que has fet, en el què
has aconseguit... Acabar la
cursa de BTT considerada la
més dura del món! Passes
sota l’arc i et posen un micro
al davant, impossible dir res,
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només rius, t’abraces amb
tothom, amics nous que
has fet, coneguts de ruta, i
comences a veure als teus,
els teus amics amb qui des
de fa tant de temps t’has
estat preparant i s’esdevé el
plor descontrolat i imparable. Et trobes allà en un
núvol, ple de llum, i desitges que no s’esvaeixi mai.
Hi ha molta gent i alguns
moments no saps on pares,
busques la bandera del teu
país, l’agafes i demanes que
et facin alguna fotografia de
record, segur que l’ampliaré
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i la penjaré al menjador de
casa. Em vaig relaxant i al
cap d’una estona truco a la
família per dir-los que estic
bé i em torno a emocionar.
El cos es relaxa i aleshores
t’adones que estàs fet pols.
Recordo que hi havia un
aparador d’una botiga i m’hi
vaig veure reﬂexat, estava
prim i consumit per l’esforç
d’aquests dies. Vaig perdre
més de 4 Kg tot i controlar
molt bé el que menjava i
obligar-me a ingerir calories,
però la cara que es veia al
vidre era de no haver menjat en molts dies, la d’un cos
que per dins ja deia prou,
que no podia més.
Després de prendre algun
aliment, em criden al podi
on m’entreguen la medalla i el trofeu de ﬁnsiher.
Al final tothom es coneix i
els aplaudiments són per
a tothom, amics coneguts
i companys, cada aplaudiment és un reconeixement
a molt d’esforç no només
d’aquests 8 dies sinó del
camí fet per arribar a fins a
aquest parc on hi ha el podi
de Sauze d’Oulx.
Passats comptes amb el
mecànic per si t’ha arreglat alguna cosa algun dia,

reculls les teves coses, cal
agafar l’últim sospir de
forces, ordenar el remolc on
portem tot el material, on
hi han de cabre les bicis i
arrancar el cotxe per tornar
a casa, farem nit a mig camí,
però un cop seus al cotxe el
baixón és màxim, el mal de
cap no et deixa gaudir del
moment i només vols arribar
a l’hotel, dutxar-te com cal,
menjar i dormir per l’endemà, acabar de fer el viatge i
veure la teva família. Seran
850 quilòmetres per pensar
en el que has aconseguit
però alhora per plantejar-te
un nou repte, una nova
aventura. Quan acabes
l’IronBike només pots pensar dues coses, si voldràs
repetir o no. Jo alguna
vegada hi tornaré, ara ja ho
porto dins i mai més en podrà sortir. Hi ha qui penja la
bicicleta després de l’Ironbike i no vol saber-ne res en
una bona temporada però
d’altres, als dos dies d’estar
a casa, ja tenim ganes d’endinsar-nos pels senders del
poble i comprovar que després de la bestiesa que vas
fer les teves cames encara
poden continuar pedalant,
enterament.
Llarga vida al Ironbike!
Raül Montfort

Sant Jordi
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Com veieu, aquest
mes hem substituït
(temporalment) l’espai
habitual de l’agenda
per un llistat de
llibres. Per fer-ho hem
demanat als nostres
amics i col·laboradors
que ens fessin arribar
les seves recomanacions.
Són aquestes, esperem que us agradin
i sobretot, que en
gaudiu!

“Anys llum”
James Salter
Recomanat per:
Jordi Camprubí
En moments
convulsos, James Salter és
una d’aquelles
troballes que
et reconcilien
amb la vida i
amb el món. El
seu estil sensual, l’escriure
com qui no vol
la cosa, sense floritures, però
trobant sempre la paraula justa,
els personatges deliciosament
construïts, el seu fatalisme serè,
la seva manera de capbussar-se
en les vides anònimes i aconseguir fer-ne aflorar aquella
espurna de singularitat, d’eternitat, la bellesa amb què és

capaç de parlar de l’amor, de la
vida, dels petits gestos de cada
dia i de com, amb la mateixa
intensitat emotiva, entoma la
solitud, la nostàlgia i la mort,
la saviesa que emana de cada
paràgraf, aquella sensació que
queda després de llegir-lo de
sortir-ne diferents, indescriptiblement transformats, la intimitat de la qual som partícips
a cada pàgina, aquell vincle rar
i meravellós que és capaç de
crear entre ell i nosaltres, entre
la literatura i la vida.
Llegiu James Salter, no us en
penedireu!
Jordi Camprubí.

c/Barcelona, 11-13 Manresa · T. 93 874 23 58
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“Open: Memorias”
Andre Agasi
“Les veus del desert”
Marlo Morgan
Recomanat per:
Ariadna Hernandez
Al desert
australià hi
ha una petita
tribu en perill
d’extinció,
els aborígens
australians.
Els aborígens
no són ben
rebuts per les
civilitzacions
del continent
per no haver-se “modernitzat”.
L’autora del llibre relata, a través
de l’experiència vivencial durant
3 mesos al desert amb els aborígens, com aquests indígenes
viuen amb els recursos que
dóna la natura (o, més ben dit,
el desert), el gran potencial
terrenal i espiritual que tenen.
Finalment, intenta transmetre el
missatge de que aquesta cultura indígena no ha de desaparèixer del món.
Aquest llibre el vaig llegir abans
d’anar a Austràlia quan pensava
que mai aniria a les antípodes.
Al trepitjar les terres de l’Uluru
i el desert dels aborígens australians, em va venir la història
d’aquest llibre al cap com un
flaix i em va marcar moltíssim
perquè la història és real: vaig
veure amb els meus propis ulls
com els ciutadans rebutjaven,
de mala manera, als aborígens.
Però, almenys, els aborígens
han pogut aconseguir que
respectessin l’Uluru com a muntanya sagrada i no t’hi deixen
pujar a dalt, només la pots
vorejar!
És una novel·la molt recomanable, fas un viatge a les antípodes sense moure’t de casa i
també un viatge espiritual molt
càlid. Bona Lectura!
Ariadna Hernandez.
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Recomanat per:
Pau Capell
“Guerreros de la roca”
Arno Ilgner
Recomanat per:
Ander Mirambell
Aproximació única a
l’entrenament mental.
Arno Ilgner
recorre a algunes idees
essencials de
l’antiga tradició oriental
així com a la
psicologia moderna de l’esport.
Combinant aquests elements
amb la seva pròpia i dilatada
experiència com a escalador,
crea un programa complet per
aprendre a focalitzar la capacitat mental durant una escalada
compromesa.
Un ús deficient de l’atenció pot
donar lloc a l’aparició de la por
i les seves diverses manifestacions, des de l’ansietat per l’èxit
fins al franc terror. Al dirigir la
nostra atenció més conscientment, podem comprendre com
sorgeix la por, tractar-la de forma eficaç i alliberar-nos-en per
restablir el contacte amb una
força de motivació molt més
poderosa. Aleshores la nostra
intenció serà inflexible, i repercutirà en un rendiment fora del
comú. Aquest manual ofereix
un programa revolucionari per a
aquells escaladors que vulguin
millorar el seu rendiment i també per a qualsevol altre àmbit
de la vida.

En aquesta
captivadora
autobiografia,
escrita pel
premi Pulitzer
JR Moehringer,
Agassi revela,
amb sentit
de l’humor i
tendresa, una
vida definida
per la contradicció entre una
destinació imposada i l’anhel
per complaure als que ho han
sacrificat tot per ell. “Odio el
tennis, el detesto amb una
fosca i secreta passió, i no
obstant això segueixo jugant
perquè no tinc alternativa. I
aquest abisme, aquesta contradicció entre el que vull fer i
el que de fet faig, és l’essència de la meva vida” Andre
Agassi.

“Els secrets que mai no
t’han explicat”
Albert Espinosa
Recomanat per:
Laia Díez
Quan naixem
ningú no ens
proporciona
un manual per
aprendre a
viure, ni instruccions per ser feliç. I, tanmateix,
trobar la felicitat no és pas
tan difícil. En realitat, hi ha uns
quants secrets per viure en
aquest món que potser ningú
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no s’ha pres mai la molèstia
d’explicar-te. Per això, Albert
Espinosa comparteix en aquest
llibre els seus secrets, aquells
que ha anat descobrint al llarg
de la vida i fan que se senti viu,
els que li han fet servei i tot el
que ha après en el transcurs del
seu extraordinari recorregut.
No és un llibre normal, escrit
per ser llegit sense més ni més;
està pensat per inspirar a qualsevol persona que se’l vulgui
fer seu.

sobre els atletes.
Amb increïbles històries
de resistència i superació,
fascinants dades científiques i
consells pràctics i accessibles,
incloent les seves receptes
favorites, Córrer, menjar, viure
et motiva a anar «més enllà»,
et descobrirà com preparar la
teva primera cursa, ampliarà els
horitzons de la teva alimentació i t’animarà a explorar els
límits del teu propi potencial.

els últims èxits però també
els fracassos que ha hagut
d’afrontar en els darrers quatre
anys. Quan una està acostumada a guanyar, el perdre i
les dificultats que se’n deriven
esdevenen un gran repte. I ella
l’ha superat
i n’ha tret un creixement profund i ferm.
“No em cansaré mai de repetir-ho: qui té un somni, té un
tresor. I a nivell esportiu jo en
tenia un, i de molt gran”.

“Correr, comer, vivir”
Scott Jurek

“Ara o mai”
Núria Picas

“Els Pilars de la Terra”
Ken Follet

Recomanat per:
Esteve Camps

Recomanat per:
Ramona Gabriel

Recomanat per:
Núria Picas

Des de la seva
infància en
el Mig Oest
americà, els seus
començaments
en l’esport
(l’odiava) fins a
la lenta transició
cap al veganisme, passant
per les seves carreres, que
han trencat tots els rècords. La
història d’una persona amb una
voluntat de ferro i que posa en
dubte molts dels estereotips

Una reflexió
sobre l’esport,
sobre els camins que tries
a la vida, sobre
seguir els somnis i viure amb
passió tot allò
que s’esculli.
I sobre afrontar
la vida amb
els seus moments clars però
també amb els seus moments
més obscurs.
La Núria Picas reflexiona sobre

L’obra mestra
de Ken Follett.
Centrada en
l’accidentada
construcció
duna catedral
gòtica, aquesta
novel·la és una
recreació duna
època convulsa
i violenta de la
història d’Anglaterra, on la gent
senzilla lluita per sobreviure en
un país assolat per una guerra
civil inacabable. L’amor i la
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mort s’entrellacen amb força
en aquest magistral tapís que
constitueix una evocació excepcional d’un temps de violentes
passions.

“Ni Tant alt ni tant difícil”
Araceli Segarra
Recomanat per:
Núria Picas
L’Araceli
Segarra ha
coronat els
pics més alts
del món, ha
participat en
rescats alpins
contrarellotge,
ha dedicat
la seva vida
al que en
diuen «buscar-se a un mateix
en la muntanya». I ara trasllada
la seva experiència al paper.
Aquest llibre és per als que volen escalar una muntanya, per
als que volen començar un projecte, per als que formaran una
família, per als que es proposen
reptes. És, en definitiva, per als
qui es volen conèixer una mica
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més a través de la mirada d’una
alpinista internacional.
Un viatge per les muntanyes
més altes del món, en el qual
l’alpinista explica els principals
secrets per aconseguir fer el
cim, i de quina manera aquests
consells poden ajudar a aconseguir altres objectius vitals. Un
viatge de «coaching» amb una
guia de luxe.

“El silencio de la ciudad
blanca”
Eva García Sáenz de Urturi
Recomanat per:
Pol Gil
Una novel·la
negra absorbent que es
mou entre
la mitologia
i les llegendes d’Àlaba,
l’arqueologia,
els secrets
de família i
la psicologia
criminal. Una trama elegant i
complexe que demostra com
els errors del passat poden
influir en el present.
És la primera part de la Trilogia
de la Ciutat Blanca.

“El Alpe d’Huez”
Javier Garcia Sanchez
Recomanat per:
Raül Montfort
A la sortida de
l’etapa més
dura del Tour
de França
es troba un
ciclista càntabre a qui els
seus coneguts
diuen Jabato. Té més
de trenta-sis
anys i ningú compta amb ell.
Tothom sap que és impossible
que un home tan veterà pugui
resistir. Però Jabato s’obstina
i la seva bogeria arriba a semblar assenyada.
Un llibre que aquests anys ha
circulat de mà en mà entre els
amants del ciclisme, transmetent la seva èpica: una lectura
que deixa una reguera de suor
i la petjada de l’esforç, el sacrifici i el sofriment extrems en
la ment del lector. La novel·la,
és, en paraules de l’autor, “una
paràbola sobre el que costa

SANT JORDI
seguir endavant quan la vida et
trenca les dents, quan no hi ha
més opcions que suïcidar-se o
seguir endavant amb el risc de
perdre la vida”.
El relat s’articula en tres capítols que es corresponen amb
tres ports, Croix de Fer, Col du
Galibier i Alpe d’Huez.

“Gino Bartali. El hombre
de hierro”
Francesc Lluis i Giró
Recomanat per:
Raül Montfort
Gino Bartali va
ser una de les
grans figures
de l’esport d’el
Segle XX. Considerat un dels
millors ciclistes
de tots els
temps, va formar part d’una
xarxa dedicada
a salvar jueus de l’Holocaust en
la seva Florència natal, durant
la Segona Guerra Mundial.
Jugant-se la vida i només amb
la seva bicicleta, va aconseguir
salvar 800 persones, majoritàriament nens. Els seus triomfs
esportius i la seva humanitat,
l’han elevat a la categoria de
llegenda.

“Aprender de los
campeones”
Pep Martí
Recomanat per:
Maria Costa
Per a poder
aprendre és
necessari no
complicar-se
la vida excessivament i tenir un entorn
immediat que
no interfereixi
en el rendiment. Els
campions són persones mentalment sanes i amb un entorn
que, almenys, no resta. I és que,
a vegades, la millor manera de
sumar consisteix a no restar.
Per a això hem d’identificar els
pilars en els quals ens recolzem
i que aquests no siguin ni massa
grans ni massa escassos. També
és important treballar valors
com l’ambició, la humilitat i
l’ordre en l’estil de vida.
A més de poder aprendre és
necessari voler aprendre. Ens
referim a la motivació. I per a

estar motivat és necessari tenir
molt clar quins objectius es
persegueixen i pagar el preu
per a aconseguir-los, és a dir, cal
deixar-hi la pell. Després només
queda esperar que els elements
que no depenen de nosaltres
s’aliïn al nostre favor.
Saber aprendre consisteix a
assumir els errors, analitzar-los
i buscar solucions per a corregir ràpidament les errades. Els
campions aprenen per associació, és a dir, cada nou error en
una tasca l’apliquen a la resta
d’activitats i per això aprenen
més ràpid a rectificar. El que
diferència a un campió d’una
persona corrent és la persistència. La persistència és clau en les
situacions difícils o que requereixen molta paciència.
Finalment arriba el moment de
demostrar l’après. Per a això no
s’ha de fer especial cap situació, bé sigui una gran final en
algun esport, una reunió o una
conferència. El fer especials les
situacions fa que modifiquem
allò que ja sabem fer bé i canviem la rutina vàlida per una altra
que ens porta a l’error.
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“Que no t’expliquin
contes!”
Natza Farré
Recomanat per:
Araceli Segarra
L’escriptora Natza Farré i
la il·lustradora Gala Pont
capgiren els referents de la
nostra infantesa i ens conviden a fer un viatge crític que
evidencia que les fake news
fa segles que condicionen la
nostra percepció del món.

Només coneixent la veritat
podrem explicar-ne noves
versions.
La Lluïsa és una lectora amb
tanta curiositat que contracta la Caputxeta Vermella per
conèixer les protagonistes
dels seus contes preferits.
Totes dues emprenen un
viatge, en què es trobaran amb una Rateta sense
escaleta, una Ventafocs
amb els peus molt grossos
o una Gretel i un Hansel

BTT
dimecres i/o dijous
de 17.30h a 19h
TRIAL
dimarts i/o dijous
de 18h a 20h
dissabtes de 10h a 12h

barallant-se com a bons germans. En aquesta aventura
s’hi afegeix també la Campaneta, una fada activista
que lluita pels drets del seu
col·lectiu. I, el més important, en tot el camí no es
troben cap bruixa, perquè
les bruixes no existeixen.
És un llibre preciós!

BTT oOBIKETRIAL
al NOU
BTT
BIKETRAIL
AL CIRCUIT
CIRCUIT
BIKE
KIDS
MANRESA
BIKE KIDS MANRESA

Info: Dani 607 824 870 / Albert 667 771 533 · bikekidsescolaciclisme@gmail.com
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salut

LA VITAMINA DEL SOL
Ariadna Hernandez

Segur que saps que el sol
és beneficiós per a moltes
coses: ens alegra el dia, ens
apuja els ànims, ens convida
a sortir de casa, ens dóna un
color bronzejat a la pell,…
Si et dic que la vitamina D
és molt important, potser et
quedaràs igual o pensaràs
“bé, com totes les vitamines”. Doncs, la vitamina
D és la vitamina del sol o “la
dels ossos” que diu molta
gent.
Com es va descobrir la
vitamina D?
Al segle XIX, molts nens
que vivien en zones on els

hi tocava poc el sol tenien
raquitisme. Es va comprovar
que si ingerien oli de fetge
de bacallà i s’exposaven al
sol, es curaven. Van anar
fent estudis fins que als anys
30 es va poder sintetitzar
gràcies al senyor Windaus.
D’on la podem obtenir?
Com totes les vitamines, la
vitamina D o Calciferol és
un micronutrient (la necessitem en poques quantitats)
liposoluble (d’estructura
greixosa) i es troba principalment a l’oli de fetge de
bacallà i de l’halibut, a la
llet materna, al peix blau

salvatge, al rovell d’ou de
gallines que pasturen, a les
llavors de gira-sol i als bolets
assecats al sol.
Cal tenir molt present que el
90% de la vitamina D és de
síntesi endògena, és a dir,
podem ingerir tots aquests
aliments esmentats i tenir la
vitamina D baixa.
Per què segueixo tenint
la vitamina D baixa tot i
menjar aliments rics en
aquesta vitamina?
Només exposant-nos al sol
uns 20 minuts diaris (com
més parts del cos ens toqui
el sol, millor) sense protecció i evitant les hores puntes
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de l’estiu, rebem la dosi
necessària per activar la vitamina D al nostre organisme.
Un cop els raigs del sol hagin penetrat a la nostra pell,
juntament amb la vitamina D
provinent d’aliments d’origen vegetal (Ergocalciferol
o Vitamina D2) i animal
(Colecalciferol o Vitamina
D3) es produirà l’activació
perquè l’organisme la pugui
aprofitar. La primera activació es fa al fetge i la segona
activació als ronyons, on
s’obté la Vitamina D3 activa
o Calcitriol que farà les
funcions beneficioses per al
nostre cos.
Per tant, cal que el fetge i
els ronyons funcionin correctament!
Per què és tan important la
vitamina D?
La funció principal i la més
coneguda és com la vitamina anti-raquítica. També
com la vitamina que prevé
l’osteoporosi perquè augmenta l’absorció de calci
i fòsfor a l’intestí i permet
que aquest calci es pugui
fixar o que “entri” a dins de
l’estructura òssia.

28

Abril 2020

Altres funcions importants
del Calcitriol
- Manteniment de la mineralització, remodelat ossi.
-Regulació de la calcèmia o
nivells de calci a la sang.
- Prevenció del càncer: redueix la proliferació cel·lular,
té un efecte immunomodulador.
- Estimula el sistema immunitari i ajuda a resistir
infeccions.
- Redueix la inflamació.
- Regulador hormonal:
augmenta la síntesi d’insulina i disminueix la síntesi de
renina, disminueix la síntesi
i secreció de la parathormona (PTH).

Sovint ens trobem en dones
menopàusiques amb nivells
de vitamina D baixos que
s’estan prenent suplements
de calci per prevenir o frenar
l’osteoporosi. Crec que no
és un tractament adequat
perquè, justament el què
necessiten és la vitamina D
per poder absorbir el calci
als ossos. Si no s’augmenten
els nivells de vitamina D i es
continua prenent calci suplementat, hi ha risc de fer
calcificacions extra-òssies!
Factors de risc de tenir una
vitamina D baixa:
Hi ha una part de la població que són més propensos
a tenir la vitamina D baixa,
haurem de tenir-hi especial
atenció:
- Dèficit d’estrògens típic en

salut

les dones menopàusiques.
-Edat avançada i dones
gestants.
-Raça negra.
-Determinats polimorfismes
genètics.
Com puc saber els meus
nivells de vitamina D?
Es pot saber mitjançant una
analítica de sang mirant els
nivells de la 25-OH-vitamina D3 que és la vitamina D
resultant de l’exposició al
sol i del que hem menjat
després d’haver-se activat
al fetge. No interessa mirar
la 1,25-OH-vitamina D3 o
Calcitriol perquè és l’hormona activa que, encara que
hi hagi dèficit, el nostre cos
intentarà mantenir els nivells
alts en sang.
Si no vols punxar-te o et fa
mandra mirar-t’ho, aquí et
deixo un bon consell:
- Tan aviat com puguis
fer-ho, surt a l’aire lliure a
caminar o fer esport, tingues contacte amb la natura
i nota com els raigs del sol

penetren a la teva pell de la
cara, els braços i les cames.

BIBLIOGRAFIA

- Nodreix-te a base d’aliments reals, sobretot dels
rics en vitamina D esmentats:
peix blau salvatge, pipes de
gira-sol, bolets assecats al
sol, etc.

Gallego-González, Daniel,
et al. “Hipovitaminosis D:
una visión desde la clínica y
la biología molecular.” Revista Médicas UIS30.1 (2017):
45-56.

-Fes exercici de força per
mantenir els nivells adequats
d’estrògens.

Ariadna Hernandez

Si ja estàs fent tot això però
encara tens els nivells de
vitamina D baixos, acudeix
als professionals de la salut
que t’ajudarem!.

www.ariadnahernandez.com

Farmacèutia i pscioneuroimmunòloga esportiva. Experta en nutrició esportiva.
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fem ioga en família
Lluïsa Alsina i Rosó Menoyo

Observa que cada dibuix
BalyaRangoli (mandala),
t’ofereix l’essència d’una
assana de ioga (treball
postural), un moviment que
treballat amb constància,
t’aporta una respiració més
àmplia. És com una clau
que obre la porta a un espai
personal de flexibilitat, pau
i tranquil·litat, per assolir
un benestar mental, físic i
emocional.
Durant les sessions de ioga
en família grans i petits arriben al seu punt de relaxació
i benestar, d’amplitud del
cos i de reducció de l’estrès en tots els seus àmbits.
Sessió rere sessió, va evolucionant el grau d’obertura
i coneixement d’un mateix
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i de l’entorn, el que vol dir
una millora directa de les
nostres habilitats i actituds.
Des de Family Ioga us hem
fet una selecció d’assanes,
que considerem bàsiques,
com a eina per anar introduint els vostres infants i
joves a la filosofia del ioga i
la seva pràctica.
És important que recordeu en cadascuna d’elles,
respirar lentament i profundament, per anar activant
el bon ﬂuir energètic que
ens portarà a la relaxació, la
tranquil·litat i la calma.
Les trobeu dibuixades en
cada BalyaRangoli. També
voldríem recomanar-vos

que us entretingueu en la
comprensió i integració
del valor que hem donat a
cada assana. Potencieu la
creativitat dels més petits deixant-los escollir les
assanes que els agradin més
per practicar-les, gaudir-les i
fer-se-les seves.
Les imatges i el contingut
pertanyen al llibre: “El mite
del petit guerrer Jopuck.”

IOGA EN FAMÍLIA
LA FULLA PLEGADA O
EL NEN TRANQUIL

El seu valor:
Estàs enfadat, trist, neguitós,
et sents sol o tens poques
ganes de comunicar-te? Ves
plegant-te poc a poc, suaument i en silenci, arribant
així al teu recolliment que
et fa sentir millor, alleugerit i
predisposat a un nou enfoc.
BÂLÂSANA
Practiquem: Seu sobre els
turmells i doblega’t fins
que el cap et toqui a terra.
Aquesta posició, d’interiorització, ens ajuda en
moments que necessitem
sentir-nos recollits, tranquils
i replegats en nosaltres
mateixos, és una posició
tranquil·litzant.

EL POTS TROBAR A:

jopuckexplorer@gmail.com
www.jopuckexplorer.eu

EL GLOBUS

El seu valor:
Inspira tranquil·litat, bufa
embolics; Inspira calma,
bufa preocupacions; Inspira silenci bufa tensions; Al
treure l’aire, reconeix i deixa
anar els teus enuigs com un
globus quan es desinfla i reinicia’t per tornar a començar alleugerit en qualsevol
situació.
PRANAYAMA (treball de respiració).
Practiquem: Inspira pel nas
comptant fins a tres i vés inflant la panxa com si inflessis
un globus del color que més
t’agradi, això és el que en
diem respiració abdominal.
Atura’t uns instants i treu
l’aire poc a poc pel nas o
per la boca, comptant fins
a 6 com si desinflessis el
globus que has creat a la
teva panxa. Repeteix aquest
inflar i desinflar el globus 10
o 15 vegades i observa com
el teu cos està més relaxat i
més tranquil.
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IOG A E N FA M Í L I A
LA MITJA LLUNA

El seu valor:
Llum de nit i de somnis, porta’ls a la teva realitat. Somia
en gran! Crea des de la teva
imaginació!
ARDHA CHANDRASANA
Practiquem: Separa una
miqueta les cames, puja els
braços ben estirats al costat
de les orelles, ajunta les
mans, treu l’aire pel nas poc
a poc tot inclinant el cos
des de la cintura cap a la
dreta, sent com s’estira tot
el costat esquerre del cos,
agafa aire, torna al centre,
repeteix el moviment cap a
l’altre costat lentament. Ves
balancejant la teva lluna a
un costat i l’altre unes quantes vegades.

L’ARBRE

El seu valor:
És imponent i equilibrat.
És flexible de branques i
ferm d’arrels com el petit
guerrer Jopuck. Arrela el teu
arbre amb seguretat, enfoc i
confiança.
VRIKSHASANA
Practiquem: Imagina’t que
de les plantes dels teus
peus sorgeixen unes arrels
que et connecten i t’enganxen a terra, consolidant el
teu arbre. Dirigeix la teva
mirada a un punt fixe, recte
als teus ulls, desplaça el pes
del teu cos sobre una cama i
ves pujant la planta del peu
de l’altra cama ben amunt, i
obre-la cap al costat; acabes
de crear el tronc del teu arbre. Ara puja els braços ben
amunt i ajunta les mans per
sobre el cap, estira bé els
braços i l’esquena; acabes
de crear les branques del
teu arbre i ara ben enfocat
i concentrat mantens la
posició.

A reveure!
Lluïsa i Rosó, autores del llibre :
“El mite del petit guerrer Jopuck”
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passatemps per
nens i nenes!

Passatemps
per nens i nenes
Neus Parcerisas

Malauradament, aquest mes d’abril no es preveuen excursions, així que tots els que ens agrada
disfrutar de la natura tot fent esport, ens haurem
d’inventar altres coses a fer a casa…Però mentre
aneu rumiant, aquí proposem algunes activitats
pels nens i no tant nens…
Enigmes relacionats amb animals o plantes:

1

2

+

+

=

=

3

4

+

=

+

=
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p a ssat e mp s p er
n e ns i ne n es!

ASOCIEU UN NOM A CADA IMATGE
A.

1 Rosella
2 Dent de lleó
3 Calabruixa
4 Farigola
5 Argelaga

B.

D.

C.

E.

MOTS ENCREUATS

c

E

E

B
T

I

O
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VERITAS
MANRESA
PARKING

GRATIS

MOLTS SERVEIS!

FORN DE PA

FRUITA I VERDURA

CARN AL TALL

ENS TROBARÀS A

