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L’esport està de moda. I no només mirar-
lo per la televisió i fotent crits als jugadors 
de l’equip rival.  Els aficionats a practicar 
qualsevol tipus d’esport creixen dia rere 
dia i Riudoms no n’és una excepció. Per 
mantenir la línia, per competitivitat, 
per salut, per superació personal o 
simplement per passar-s’ho bé, l’afició 
de molts riudomencs per la pràctica d’un 
esport s’està fent palesa amb la creació 
de noves entitats esportives, noves 
competicions i nous equips.

En aquest article es repassarà l’afició 
per un esport que està en apogeu a 
casa nostra. Atletisme, cros, marató 
o simplement l’anar a córrer i a suar la 
cansalada es troba en un bon moment 
de salut al nostre poble, amb nombrosos 
aficionats, competidors, proves i entitats 
que hi treballen. Resseguirem les claus 
d’aquest esport i en parlarem d’aficionats 
a casa nostra. 

El running, o carrera a peu, és una 
denominació molt àmplia que inclou 
tots aquells esports que compleixen la 
següent definició esportiva com “aquella 
forma de caminar durant la que en algun 
moment ambdós peus estan separats del 
sòl en un moment determinat”. Aquesta 
definició, descriu la manera més primitiva 
i més ràpida que hem tingut els humans 
per desplaçar-nos des de l’antiguitat. 

Inclou diverses modalitats esportives 
sovint relacionades amb l’atletisme, però 
no són necessàriament sinònims, ja que 
l’atletisme és una disciplina que inclou 
curses, però també salts, llançaments, 
etc. Les principals modalitats d’anar 
a córrer són: cursa de velocitat, que 
són les més curtes i explosives; la mitja 
distància, de 800 a 3000 metres; cursa de 
fons, a partir de 5000 metres; la marató, 
de 42.195 metres; les ultramaratons, a 
partir de 42 i fins a 160 km, etc. També 
cal destacar les proves d’atletisme que es 
fan a camp obert, per circuits no urbans 
tot travessant paisatges naturals com són 
el cros o el trail-runing. 

Una de les modalitats esportives que 
inclou també la cursa és el triatló. 
Aquesta és una prova multiesportiva 

yCom ho 
anomenem?

Cada vegada que apareix 
un nou esport, producte, 
activitat, etc. Se’n busca 
un nom i moltes vegades 
provinent de l’anglès.  El passat 
2 de setembre, al programa 
radiofònic Versió RAC1 de Toni 
Clapés parlaven de l’afició a 
anar a córrer i en la discussió 
sobre com s’havia de definir 
aquesta pràctica o esport, 
el polifacètic Marius Serra 
va explicar “els anglicismes, 
com running, només són 
necessaris quan designen una 
cosa o activitat que no existia, 
perquè tecnològicament s’ha 
creat o perquè no es feia a 
casa nostra. En aquest cas, 
ja tenim diversos noms en la 
nostra llengua per a aquesta 
activitat i els més utilitzats són 
córrer, anar a córrer o sortir a 
córrer.”

que inclou tres fases que se 
succeeixen sense interrupció, 

que són, generalment per aquest 
ordre: natació, ciclisme i cursa a peu 
(sobre superfície asfaltada).  La distància 
recorreguda en cada fase varia segons 
la categoria del triatló, però pot anar de 
0,75 a 3,8 km en natació,  de 20 a 180 km 
en bicicleta i de 5 a 42 km en cursa a peu. 
Les proves de triatló amb més recorregut 
són les conegudes com a Ironman (home 
de ferro) . 

Algunes entitats riudomenques ofereixen 
serveis, classes o proves relacionades 
amb l’atletisme. Des de fa molts anys, 
el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 
del Palomar té una secció de muntanya 
i d’atletisme i és l’única entitat local que 
pot expedir llicències de muntanya. Molt 
concorregudes són les dues principals 
proves que organitza el CERAP cada any: 
la caminada de resistència de Riudoms - 
La Mola - Riudoms, que molts esportistes 
aprofiten per fer-la corrents i la Cursa 
10 km de Riudoms. Des d’aquest mes 
de setembre, els Amics de Riudoms han 
iniciat dues noves seccions: atletisme 
i triatló. Ofereixen diverses eines i 
entrenaments a la pista d’atletisme 
del Pavelló Municipal, a càrrec d’una 
entrenadora nacional de triatló. Aquest 
servei d’entrenament és independent a 
la vinculació dels esportistes amb altres 
clubs o entitats a l’hora de participar en 
curses. 

Pintura: FíliPides, de luc-Olivier 
MersOn (1869)

yLa llegenda de la 
Marató

Marató és una important població de 
la costa grega. Però, per què és 

coneix amb el nom d’aquesta 
població una de les proves 

més importants de 
l’atletisme?

Tot rau en el mite 
de l’antiga Grècia 
del soldat atenenc 
Filípides. La història 
tradicional explica 
que Filípides va ser 
enviat a Esparta per 
demanar ajuda quan 

l’exèrcit persa va desembarcar a la costa 
de Marató

 (490 a.C.). El soldat, va recórrer la 
distància de 240 km en 2 dies i després pa 
recórrer 42 km des del camp de batalla 
fins a Atenes, per anunciar la victòria de 
les tropes gregues. La llegenda explica 
que just avanç de caure mort, pel 
sobreesforç de la distància recorreguda i 
per les ferides de la batalla, va dir Hem 
vençut! als astorats dirigents atenencs. 

En honor a aquesta llegendària gesta, el 
1896 es va incorporar una prova amb el 
nom de Marató als Jocs Olímpics, amb 
la distància aproximada 42,195 km que 
és la que separava el camp de batalla de 
Marató de les portes d’Atenes.
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yEn parlem amb 
riudomencs...

Per conèixer que ha portat a molts 
riudomencs a córrer a tothora pels nostres 
carrers i camins, hem fet entrevistes a 
diversos aficionats.

Aroa Gertrudix, treballadora de lleure, 
19 anys. L’Aroa ha fet natació des de 
petita i en els últims anys s’ha interessat 
pels triatlons. Actualment, competeix 
i s’entrena amb el Club Natació Reus 
Ploms, ja que durant l’hivern no pot 
entrenar l’apartat de natació a Riudoms. 
La participació en aqiuestes proves l’ha 
duta a practicar l’anar a córrer “com 
una part més del triatló, ja que la meva 
principal afició és la natació”, tal i com 
ens explica.

Narcís Domingo, economista i director 
adjunt en comunicació, 39 anys. En Narcís 
és un amant de tot tipus de curses: 10 
km, marató, muntanya, ultradistància, 
triatló... La seva passió la reflecteix amb 

molta cura i sorprenents fotografies al 
seu blog (www.narcisdomingo.com). 
Actualment participa en aquestes 
diverses disciplines amb el CERAP, amb 
el Club Cambrils Triatló i amb Obrint 
Traça. Ens explica sobre la seva afició 
“vaig començar fent excursions per la 
muntanya, després marxes de resistència, 
maratons... Mica en mica i sense adonar-
te’n t’hi acabes enganxat i cada vegada 
vols superar-te i mantenir-te actiu. A 
més, és una manera de conèixer indrets 
i la natura”.  A part, creu que aquest tipus 
de pràctiques està creixent perquè “per 
sentir-se a gust és necessari cuidar-se 
físicament i, a més a més, córrer o fer 
esport socialitza: coneixes molta gent i 
fas molts amics”. 

Felipe Prieto, Paleta, 43 anys. Al Felipe 
sempre li ha agradat córrer i està content 
que avui dia l’afició a aquest esport creixi. 
Ens explica que “quan vaig començar a 
córrer amb 13 anys, la gent em mirava 
estranyada. Ara hi ha molta gent que corre 
i fa molt de goig”. Actualment, corre com 
a aficionat i sota el patrocini d’Esports 

Jordi Ferré, electricista, 35 anys. En Jordi 
és un riudomenc molt veloç i així ho 
demostren els resultats que obté any rere 
any en algunes proves locals com la Cursa 
dels 10 km. de Riudoms. La seva principal 
afició és participar a Irnonmans 70.3 o 
triatlons i ho fa federat amb el Club Triatló 
Cambrils. Participa a moltes curses per tal 
d’entrenar-se per a les proves més dures, 
sempre motivat per millorar el temps i la 
posició en cada prova. En Jordi ens explica 
que “quan vaig començar a participar de 
triatlons, érem quatre gats, actualment hi 
ha molta afició i hi ha molta participació 
en les curses populars”. 

Marc Guinjoan, politòleg, 27 anys. En 
Marc és de Barcelona, però no dubta 
en participar a les proves que es duen 
al poble natal del seu pare. Sovint a 
Riudoms o pels pobles del Baix Camp, 
participa en proves de muntanya o asfalt 
amb la llicència del CERAP. Corre perquè 
sempre li ha agradat fer esport i “per 
competir contra mi mateix i contra el meu 
propi temps”. A més, creu que aquesta 
nova tendència és profitosa ja que “sortir 

córrer o 
fer esport 

socialitza: 
coneixes molta 
gent i fas molts 

amics

Quan vaig començar 
a córrer amb 13 anys, 

la gent em mirava 
estranyada

Armobal a diverses curses i participa de 
la secció d’atletisme del CERAP. 

Pilar Solé, mestre d’educació física i 
primària, 37 anys. La Pilar corre “perquè 
m’agrada i prou”, tal i com ens explica. 
Anteriorment, havia competit amb el 
CN Reus Ploms però actualment només 
ho fa a nivell d’aficionada. Quan té una 
estona surt a córrer per la muntanya, ja 
que té la llicència de muntanyisme amb 
el CERAP, ja que “així puc gaudir de la 
muntanya i de l’entorn natural, que és el 
que més estimo, i per sentir-me bé amb 
mi mateixa”. 

a córrer és una manera fantàstica per 
oblidar-se dels problemes durant una 
estona!”.

Ja sigui per participar en proves 
d’atletisme o com a pràctica per 
altres esports, com el triatló o esports 
d’equip, els adeptes a anar a córrer i els 
participants a les proves locals creixen 
dia rere dia, amb el suport de les entitats 
esportives. 

Però pels aficionats i pels qui es vulguin 
llançar a córrer pels carrers i camins de 
Riudoms, cal anar amb compte, amb 
l’augment i la popularització d’aquesta 
pràctica s’han augmentat les lesions 
relacionades amb aquest esport. Cal fer 
cas dels professionals en el tema, portar 
calçat i equipaments adequats, escalfar i 
estirar correctament abans d’entrenar i 
sobretot, no forçar
la màquina! x

Jesús tOrres

estudiant d’enginy. química
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