
DILLUNS, 18 DE MARÇ DEL 2013

Dl 18
CICLISME

Volta a Catalunya
Durant tota la setmana. Dijous
arriba a Port Ainé, divendres a
Lleida i dissabte sortirà
d’Almacelles.

MOTOCICLISME

Entrenaments Mundial
Fins dijous al circuit de Jerez i
per a les categories de Moto2 i
Moto3.

Dj 21
BÀSQUET

Barcelona - Caja Laboral
Partit de la jornada 12 de
l’Eurolliga (20.45, Esport3).

Dv 22
BÀSQUET

Força Lleida - Barça B
Partit de la jornada 23 de la LEB
Or (21.00, Barris Nord).

FUTBOL

Espanya - Finlàndia
Partit de classificació per al
Mundial 2014 (20.45, Telecinco).

Db 23
HOQUEIPATINS

Lloret - Lleida Llista
Partit de la jornada 21 de l’OK
Lliga (19.00).

BÀSQUET

Sedis Bàsquet - Burgos
Partit de la jornada 21 de la
Lliga Femenina (19.00).

TENISTAULA

Balaguer - Vic
Partit de la jornada 18 de la
Superdivisió (17.00).

Dg 24
FUTBOL

Lleida Esportiu - Izarra
Partit de la jornada 30 de
Segona B (16.30).

AUTOMOBILISME

Gran Premi de Malàisia
Segona prova del Mundial de
Fórmula 1 (9.00, TV3).

■ El Cadí ICG Software que dirigeix
Andreu Bou es va classificar dissab-
te per als play-off pel títol, després
de superar el Navarra a domicili
(58-64). Les de l’Alt Urgell acabaran
la fase regular en quarta posició i

jugaran la primera eliminatòria da-
vant del cinquè, lloc pel qual llui-
ten diversos equips. El Sedis Bàs-
quet està completant la millor
temporada a la Lliga Femenina de
la seua història.

Andreu Bou
Entrenadordel Cadí
ICG Software

TEMPS EXTRAALPINISME

Juanjo Garra, durant el test d’esforç al costat del doctor Pifarré.

Vivint unmes a les altures
Juanjo Garra supera un test d’esforç abans d’afrontar 34 dies per sobre de 4.700 metres per
pujar el Dhaulagiri (8.167 m) || L’aclimatació exigeix un procés lent i progressiu

XAVIER MADRONA
❘ LLEIDA ❘ L’altura representa un
ambient extrem i l’alpinista
lleidatà Juanjo Garra, que ja
compta en el seu palmarès
amb la conquesta de 8 cims de
més de vuit mil metres, entre
aquests l’Everest (8.848 m) i
el Cho Oyu (8.201 m) a l’hi-
vern, afrontarà un nou des-
afiament entre l’11 d’abril i l’1
de juny amb l’intent d’ascen-
sió del setè cim més alt del pla-
neta, el Dhaulagiri (8.167 m),
ubicat a l’Himàlaia i perta-
nyent al Nepal.

Per això, una bona prepara-
ció, física i tècnica, una apro-
piada aclimatació i una bona
informació augmenten les
oportunitats d’èxit davant el
gran repte que suposa esca-
lar una gran muntanya.

Garra, que s’ha sotmès a un
test d’esforç a càrrec del doc-
tor Fernando Pifarré, que di-
rigeix el centre de medicina
esportiva de la Generalitat a
Lleida, reconeix que “el dete-
riorament muscular per alti-
tud serà progressiu durant els
34 dies d’estada al camp base,
sempre a més de 4.700 metres
d’altitud”.

L’estratègia d’aclimatació és
lenta, amb incursions a la mun-
tanya no superiors a 1.000 me-
tres de desnivell i tornant al
camp base. És el sistema que
es coneix com dents de serra
o xerrac.

“Aquests ascensos ens ser-
veixen per conèixer la munta-
nya, equipar el recorregut, pro-
veir els campaments d’altitud
i, a nivell fisiològic, els que en-

tenen d’entrenament l’associ-
en i comparen amb el fenomen
de supercompensació”, expli-
ca Garra.

Durant aquest mes d’adap-
tació s’eviten càrregues exces-
sives i esforços ràpids i vio-
lents. “Per exemple, muntant
una tenda de campanya. Som
capaços de fer-ho en baixes al-
tituds en 10 o 15 minuts, pe-
rò en aquestes altituds extre-
mes ens prenem per a aques-
ta acció dos o tres vegades més
de temps, sense ajupir-nos de
forma brusca i sense estar amb
el cap baix”, assenyala el mun-
tanyenc lleidatà.

L’alimentació no difereix
d’una vida sana al pla, ja que
evita els greixos, que en altu-
ra dificulten encara més la di-
gestió, i s’incorporen aliments
que continguin vitamina C, po-
tassi, magnesi, calci i fòsfor. La
hidratació és exagerada, entre
3 i 6 litres per persona i dia.

“L’organisme humà aconse-
gueix adaptar-se a l’altura grà-
cies a un complicat procés que
exigeix lentitud i progressió.
Si no es respecten aquestes
pautes, poden arribar a pro-
duir-se lesions molt greus i so-
brevindre, fins i tot, la mort”,
conclou Garra.

PAUTES BÀSIQUES

L’organisme humà
necessita en altitud
controlar esforços, molta
hidratació i evitar greixos


