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JUAN LEBRÓN
Número 1 WPT Masculí 2019

Qui és Juan Lebrón?

Un noi de 24 anys que es dedica a jugar a pàdel. 
Una persona normal que treballarà cada dia. 
Una persona senzilla. Per a mi és primordial la 
proximitat amb la gent. És alguna cosa super 
important en aquest món del pàdel. Sobretot 
amb els nens, és molt bonic. Jo ho vaig viure de 
petit, amb Martín, Reca, Lerone … Sé el que se 
sent. És retornar-ho.

Et sobrenomenen “el lobo”, per què?

Perquè Lalo, el presentador del WPT, em va 
sobrenomenar com el lobo, i se'm va quedar 
aquí. Sonava molt bé i al final hem creat un 
vincle molt bo amb la marca de el lobo. La gran 
culpa i la bona culpa, és de Lalo.

Vas conèixer el pàdel veient jugar al teu pare, 
què et va atreure d'aquest esport?

Sí, per descomptat. Aquest esport enganxa a 
força d'estar amb amics, d'estar tots junts 
passant-lo bé. Comença com un hobby i al final 
tens una possibilitat de cara al futur de poder 
fer alguna cosa més. Al final s'ha convertit en 
passió, en un treball, a fer el bé per a la gent. Al 
cap i a la fi es gaudeix moltíssim dins i fora de 
la pista.

Ets molt jove i ja tens una trajectòria molt 
definida en el pàdel, vols continuar vinculat en 
el futur?

Sí, perquè no. Mai se sap en el futur. Òbviament 
m'agradaria però si potser m'apareix un negoci 
de gastronomia potser apostaria també. Segura-
ment estaria vinculat a altres coses.

Vaig realitzar els meus estudis universitaris 
però no els vaig acabar. I ara com ara no tinc 
intenció de reprendre'ls. Estic molt centrat en el 
pàdel.

Aquest passat any has guanyat 4 Opens i 1 
Màster, estàs satisfet?

Sí, però sempre vols més. Portem una bona 
dinàmica.

Actualment cada entrenador té el seu equip 
tècnic enfocat en els seus jugadors, 
(nutricionista, coach, fisioterapeuta), com 
jugador et veus protegit i preparat?

Bé, aquesta disciplina la porto més o menys, per 
no dir que sí. Tinc un equip darrere bastant bo, 
que m'ajuden moltíssim, estan molt molt 
pendents de mi. Tinc nutricionista, psicòleg, 
fisioterapeuta, entrenador de pàdel i entrenador 
físic. Aquestes cinc persones són aquí sempre 
amb mi i estem cada dia en contacte per a veure 
com estic i com m'ha anat el dia. Aquest grup 
treballa per a mi i també em van guiant en 
aquest camí. Igual que els meus representants 
que sempre estan damunt meu. És una cosa molt 
important tenir un grup tan bo.

Com gairebé tots els esports canvien, i al final es 
tornen més físics i més mentals. És importantís-
sim mantenir-se físicament per a la competició i 
les demostracions.

Tens alguna rutina o superstició abans de 
trepitjar pista?

Sí, sí. Sempre em poso la sabatilla dreta primer. 
Intento entrar a pista també amb la sabatilla 
dreta. Tampoc trepitjo les línies entre punt i 
punt.

A més sóc molt creient. Rés a les nits bastant.

Com afrontes el canvi continu de company o 
tècnic. Suposa reinventar-se contínuament, no?

Bé, quan canvies de company sempre és per a 
millorar, perquè et vagi millor. No és perquè jo és 
millor, simplement.

L'any anterior, va haver-hi una circumstància, 
jugava amb Juan Cruz, i creia que amb Juan 
Martín em podia anar millor. Amb Cruz em porta-
va molt bé però els últims resultats no els 
estàvem portant tan bé com devíem. I també 
se'm va donar l'oportunitat de jugar amb un ídol 
com Juan Martín Díaz. Uns records molt bonics.

Amb Ramiro, teníem una monotonia tots els dies 
i decidim que el millor per als dos era canviar. 

Ara amb Marcelo Fernández tinc molta més 
llibertat, en el sentit d'espais, i més continuïtat 
amb la pilota.

Al Open de Sevilla, vas deixar a tots gelats amb 
“el Willy” que vas fer, aquests cops es practiquen 
o com ho fas?

La veritat és que sali espontani. Tant de bo es 
practiqués un cop d'aquests i segur que ho 
entrenaria. Surt per inèrcia. 

Com portes el tàndem amb Paquito?

Molt bé. Ens emportem molt bé fora de la pista i 
dins també. És veritat que el passat estiu no ha 
estat tot color de rosa. No va ser molt positiu el 
rendiment. Estem reprenent sensacions per a 
millorar totes aquestes coses que a l'inici de 
l'any sí que funcionaven.
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Què no toleres en una amistat?
Sobretot la lleialtat.

Dos defectes
M'aixeco cap endarrere, m'aixeco 
molt mal als matins i tinc molt 
caràcter.

Sèrie preferida
Ara estic veient i m'està fluixejant 
molt, Prision Break.

Última vegada que vas plorar 
d'alegria
Les noces dels meus germans.

El dia o la nit?
Els dos. M'agrada tant el dia com la 
nit.

Si et donessin 3 desitjos...
No separar-me mai de la meva 
família ni dels meus amics. Ser 
número 1 (ja ho ets) i bona salut i 
ser feliç.

Com t'agradaria que et recordessin?
Quan em retiri i no jugui a pàdel... 
com un noi senzill, trempat.

El teu plat preferit?
Un bon plat de pasta.

Senderisme a la muntanya o pinya 
colada a la platja?
Pinya colada a la platja,sens dubte.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel

JUAN LEBRÓN
Número 1 WPT Masculí 2019

Juan Lebrón Chincoa 
Puerto de Santa María, 1995
@jlebronc

Qui és Juan Lebrón?

Un noi de 24 anys que es dedica a jugar a pàdel. 
Una persona normal que treballarà cada dia. 
Una persona senzilla. Per a mi és primordial la 
proximitat amb la gent. És alguna cosa super 
important en aquest món del pàdel. Sobretot 
amb els nens, és molt bonic. Jo ho vaig viure de 
petit, amb Martín, Reca, Lerone … Sé el que se 
sent. És retornar-ho.

Et sobrenomenen “el lobo”, per què?

Perquè Lalo, el presentador del WPT, em va 
sobrenomenar com el lobo, i se'm va quedar 
aquí. Sonava molt bé i al final hem creat un 
vincle molt bo amb la marca de el lobo. La gran 
culpa i la bona culpa, és de Lalo.

Vas conèixer el pàdel veient jugar al teu pare, 
què et va atreure d'aquest esport?

Sí, per descomptat. Aquest esport enganxa a 
força d'estar amb amics, d'estar tots junts 
passant-lo bé. Comença com un hobby i al final 
tens una possibilitat de cara al futur de poder 
fer alguna cosa més. Al final s'ha convertit en 
passió, en un treball, a fer el bé per a la gent. Al 
cap i a la fi es gaudeix moltíssim dins i fora de 
la pista.

Ets molt jove i ja tens una trajectòria molt 
definida en el pàdel, vols continuar vinculat en 
el futur?

Sí, perquè no. Mai se sap en el futur. Òbviament 
m'agradaria però si potser m'apareix un negoci 
de gastronomia potser apostaria també. Segura-
ment estaria vinculat a altres coses.

Vaig realitzar els meus estudis universitaris 
però no els vaig acabar. I ara com ara no tinc 
intenció de reprendre'ls. Estic molt centrat en el 
pàdel.

Aquest passat any has guanyat 4 Opens i 1 
Màster, estàs satisfet?

Sí, però sempre vols més. Portem una bona 
dinàmica.

Actualment cada entrenador té el seu equip 
tècnic enfocat en els seus jugadors, 
(nutricionista, coach, fisioterapeuta), com 
jugador et veus protegit i preparat?

Bé, aquesta disciplina la porto més o menys, per 
no dir que sí. Tinc un equip darrere bastant bo, 
que m'ajuden moltíssim, estan molt molt 
pendents de mi. Tinc nutricionista, psicòleg, 
fisioterapeuta, entrenador de pàdel i entrenador 
físic. Aquestes cinc persones són aquí sempre 
amb mi i estem cada dia en contacte per a veure 
com estic i com m'ha anat el dia. Aquest grup 
treballa per a mi i també em van guiant en 
aquest camí. Igual que els meus representants 
que sempre estan damunt meu. És una cosa molt 
important tenir un grup tan bo.

Com gairebé tots els esports canvien, i al final es 
tornen més físics i més mentals. És importantís-
sim mantenir-se físicament per a la competició i 
les demostracions.

Tens alguna rutina o superstició abans de 
trepitjar pista?

Sí, sí. Sempre em poso la sabatilla dreta primer. 
Intento entrar a pista també amb la sabatilla 
dreta. Tampoc trepitjo les línies entre punt i 
punt.

A més sóc molt creient. Rés a les nits bastant.

Com afrontes el canvi continu de company o 
tècnic. Suposa reinventar-se contínuament, no?

Bé, quan canvies de company sempre és per a 
millorar, perquè et vagi millor. No és perquè jo és 
millor, simplement.

L'any anterior, va haver-hi una circumstància, 
jugava amb Juan Cruz, i creia que amb Juan 
Martín em podia anar millor. Amb Cruz em porta-
va molt bé però els últims resultats no els 
estàvem portant tan bé com devíem. I també 
se'm va donar l'oportunitat de jugar amb un ídol 
com Juan Martín Díaz. Uns records molt bonics.

Amb Ramiro, teníem una monotonia tots els dies 
i decidim que el millor per als dos era canviar. 

Ara amb Marcelo Fernández tinc molta més 
llibertat, en el sentit d'espais, i més continuïtat 
amb la pilota.

Al Open de Sevilla, vas deixar a tots gelats amb 
“el Willy” que vas fer, aquests cops es practiquen 
o com ho fas?

La veritat és que sali espontani. Tant de bo es 
practiqués un cop d'aquests i segur que ho 
entrenaria. Surt per inèrcia. 

Com portes el tàndem amb Paquito?

Molt bé. Ens emportem molt bé fora de la pista i 
dins també. És veritat que el passat estiu no ha 
estat tot color de rosa. No va ser molt positiu el 
rendiment. Estem reprenent sensacions per a 
millorar totes aquestes coses que a l'inici de 
l'any sí que funcionaven.
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LA cERVIcÀLGIA
                                                Marc Caballé | Fisioterapeuta Col·legiat 5887 | Director Actyum Salut, Manresa (BCN)

l'únic programa
de ràdio sobre pàdel
a Barcelona

Avui us parlarem de la cervicàlgia, que es tracta 
del dolor a la zona alta de la columna vertebral. La 
zona cervical formada per 7 vertebres, és una zona 
complexa i molt plena de estructures musculars, 
vasculars i nervioses. Per tant, és una part impor-
tant del nostre organisme.

La cervicàlgia pot venir donada per molts i 
diversos factors, tant laborals, esportius com 
biopsicosocials. A nivell general té una incidència 
molt elevada en la població, però avui, aquí, us 
parlarem de la part més muscular que es pot 
veure afectada al jugar a pàdel.

La zona cervical és la part més mòbil de la colum-
na vertebral i per tant la més complicada de fixar 
i de fer treballar a nivell biomecànic tot i que, 
alhora, també és la més hàbil per fer moviments. 
La regió cervical està íntimament lligada amb les 
extremitats superiors i és aquí on trobem la 
problemàtica al practicar el pàdel. Qualsevol 
problema a nivell cervical pot afectar a nivell dels 
braços així com qualsevol problema de les 
extremitats superiors poden afectar a nivell 
cervical.

En el pàdel, quan parlem de cervicals hi trobem 2 
inconvenients associats: el gest repetitiu del 
colpeig de la pilota, i la asimetria al utilitzar 
sempre un braç. En el gest repetitiu, la millor 
manera de evitar-lo és la prevenció, entrenant 
tota la musculatura antagonista al colpeig, per tal 
de provocar una menor translació anterior de 
l’espatlla en el moviment. I per tal de evitar 
molèsties cervicals degudes a la asimetria del 
pàdel, tornarem a passar per la prevenció i entre-
nar l’altre extremitat amb peses i exercicis per tal 
d’afavorir un millor treball bilateral a nivell 
cervical. També serà de vital importància fixar-nos 
en el gest tècnic correcte, ja que així evitarem 
sobrecàrregues i males postures.

Un cop tenim la cervicàlgia instaurada el mes 
important és fer un bon diagnòstic, valorant si es 
tracta d’un problema muscular, articular o bé 
neural. La majoria de vegades aquests poden anar 
associats, provocant alguna cefalea, vertígens, 
dolor irradiat cap a les extremitats…símptomes 
que poden provocar molta molèstia i ser invali-
dants.

Al tenir el dolor diagnosticat farem el tractament 
més adient en cada cas, per exemple si és muscu-
lar potser podrem realitzar punció seca per tal de 
relaxar la musculatura, o bé si es tracta d’un 
problema de dolor irradiat podrem realitzar 
mobilitzacions neurals per tal d’afavorir el 
moviment del nervi i evitar el dolor que aquest 
pot provocar. Això serà diferent en cada cas, i el 
tractament sempre serà individualitzat.

Una vegada el dolor hagi disminuït no podem 
deixar la zona sense fer-hi la part de reentrena-
ment i readaptació. Serà de vital importancia per 
evitar recaigudes guanyar força a tota la muscula-
tura cervical, treure les possibles compensacions 
establertes, i treballar tota la musculatura estabi-
litzadora del tronc, ja que així evitarem 
moviments bruscs a nivel cervical. També 
treballarem amb molta fixació la musculatura de 
les extremitats superiors,com els rotadors externs 
de l’espatlla que ens evitaran una posición de 
espatlles caigudes i ens afavorirà un correcte 
treball escapular.

També será molt important realizar entrenaments 
tècnics de pàdel per millorar el gest esportiu, 
evitar males postures i ser plenament efectius 
alhora de picar la pilota sense haver de patir per 
les cervicals.

Esperem haver-vos ajudat, salut i pàdel!
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coco BERNAL
Número 7 FEDDF 2019 pàdel en cadira
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Qui és Coco Bernal?

Un noi de Sanlúcar de Barrameda. Des dels 18 
fins als 28 anys vaig treballar de Luthier, repara-
dor d'instruments musicals de vent. Reparàvem 
instruments per a llocs molt coneguts com el 
Liceu, RTVE, etc.

Per què el sobrenom de Coco?

Al meu germà major sempre li van dir així i jo 
vaig heretar el seu sobrenom. A ell ja no li diuen 
Coco, però a mi sí.

Per què motiu estàs en cadira?

Amb 28 anys vaig tenir una caiguda amb bicicle-
ta, amb la mala fortuna que en la motxilla porta-
va unes llaunes de coca-cola i tonyina i amb la 
caiguda em van lesionar la columna.

Què et va fer provar el pàdel?

Havia jugat alguna vegada amb els companys de 
treball però als sis mesos de sortir de l'hospital 
després de l'accident, em vaig anar directe a 
Puerto Real a fer el curs de pàdel. Calia posar-se 
actiu una altra vegada. La meva família em 
necessitava i només quedava aquesta opció, la 
de seguir endavant.

Ets una persona inquieta, quins altres esports 
practiques?

Practico Surf. Abans de l'accident ja l'havia 
provat però ara continuo practicant-lo. Trobo a 
faltar posar-me dempeus, però ho gaudeixo 
igual. M'obliga a tenir un físic fort i la meva lesió 
no me'l posa fàcil, però aquí segueixo. També 
practico el tennis de taula, un altre esport que 
m'agrada.del pádel en silla.

La veritat que és complicat. El nostre esport 
encara no és olímpic i com que ningú s'ho pren 
de debò... Som el país a nivell mundial amb més 
participants i espectadors en el pàdel a peu, però 
encara li falta molta visibilitat al pàdel en cadira 
i, en conseqüència, nosaltres anem darrere. 
S'hauria de retransmetre el pàdel en cadira en 
streaming, ja que molts companys no poden 
accedir a veure'l i seria una manera que 
s'animessin a provar-lo.

El teu millor cop?

Sóc esquerrà, per la qual cosa el meu cop de 
dreta i el meu servei són els meus cops estrella.

Et sents satisfet amb la teva aportació al pàdel?

Em sento molt satisfet i em considero un més 
dins de la gran família que hem creat. Dins de la 
pista tenim les nostres rivalitats però fora d'ella 
ens recolzem en tot. Quan tenim una aturada de 
1-2 mesos, ja ens estem trobant a faltar.

Ens faltaria suport i ajuda de les empreses per a 
poder fer més coses perquè la gent ens pogués 
conèixer i així els companys en cadira poguessin 
conèixer aquest gran esport. És necessari com a 
labor social.
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Què no toleres en una amistat?
L'engany.

Dos defectes
Tossut i impacient.

Si et donessin tres desitjos ...
Que sempre tingui a la meva mare 
amb mi, portar-me bé amb tothom i 
tenir una acte caravana.

Sèries o pel·lícules?
La sèrie Aída.

Com t'agradaria que et recordessin? 
Com un referent.

L'última vegada que vas plorar 
d'alegria
En una reparació d'un instrument 
d'un home major en veure la seva 
reacció.

PERSONAL

Silvia González
Mónpàdel

coco BERNAL
Número 7 FEDDF 2019 pàdel en cadira

Francisco “Coco” Bernal
Sanlúcar de Barrrameda, 1983
@CocoWheels

Qui és Coco Bernal?

Un noi de Sanlúcar de Barrameda. Des dels 18 
fins als 28 anys vaig treballar de Luthier, repara-
dor d'instruments musicals de vent. Reparàvem 
instruments per a llocs molt coneguts com el 
Liceu, RTVE, etc.

Per què el sobrenom de Coco?

Al meu germà major sempre li van dir així i jo 
vaig heretar el seu sobrenom. A ell ja no li diuen 
Coco, però a mi sí.

Per què motiu estàs en cadira?

Amb 28 anys vaig tenir una caiguda amb bicicle-
ta, amb la mala fortuna que en la motxilla porta-
va unes llaunes de coca-cola i tonyina i amb la 
caiguda em van lesionar la columna.

Què et va fer provar el pàdel?

Havia jugat alguna vegada amb els companys de 
treball però als sis mesos de sortir de l'hospital 
després de l'accident, em vaig anar directe a 
Puerto Real a fer el curs de pàdel. Calia posar-se 
actiu una altra vegada. La meva família em 
necessitava i només quedava aquesta opció, la 
de seguir endavant.

Ets una persona inquieta, quins altres esports 
practiques?

Practico Surf. Abans de l'accident ja l'havia 
provat però ara continuo practicant-lo. Trobo a 
faltar posar-me dempeus, però ho gaudeixo 
igual. M'obliga a tenir un físic fort i la meva lesió 
no me'l posa fàcil, però aquí segueixo. També 
practico el tennis de taula, un altre esport que 
m'agrada.del pádel en silla.

La veritat que és complicat. El nostre esport 
encara no és olímpic i com que ningú s'ho pren 
de debò... Som el país a nivell mundial amb més 
participants i espectadors en el pàdel a peu, però 
encara li falta molta visibilitat al pàdel en cadira 
i, en conseqüència, nosaltres anem darrere. 
S'hauria de retransmetre el pàdel en cadira en 
streaming, ja que molts companys no poden 
accedir a veure'l i seria una manera que 
s'animessin a provar-lo.

El teu millor cop?

Sóc esquerrà, per la qual cosa el meu cop de 
dreta i el meu servei són els meus cops estrella.

Et sents satisfet amb la teva aportació al pàdel?

Em sento molt satisfet i em considero un més 
dins de la gran família que hem creat. Dins de la 
pista tenim les nostres rivalitats però fora d'ella 
ens recolzem en tot. Quan tenim una aturada de 
1-2 mesos, ja ens estem trobant a faltar.

Ens faltaria suport i ajuda de les empreses per a 
poder fer més coses perquè la gent ens pogués 
conèixer i així els companys en cadira poguessin 
conèixer aquest gran esport. És necessari com a 
labor social.
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LES AGULLETES
Dr. Àngel Bigas | Medicina de l’Esport i Traumatologia Col. 25103

Oblida la llegenda de l'aigua amb sucre; hi ha 
altres trucs per a ajudar a calmar el dolor.

El cruiximent, que és el nom col·loquial que rep 
en medicina el dolor muscular d'aparició tarda-
na (agulletes), es deuen a microtrencaments de 
fibres (en realitat microfibres) musculars. Es 
produeixen quan el múscul és sotmès a un 
exercici que té una exigència superior al que 
sol realitzar de manera habitual i, en general, 
van acompanyades de la inflamació d'aquest 
múscul.

Això significa doncs, que el cruiximent són 
“pràcticament inevitables” almenys quan 
comencem amb algun exercici nou o tornem al 
gimnàs després d'un període de repòs o les 
vacances. Res a veure amb “ l'acumulació d'àcid 
làctic (cristalls)” de què molts parlen i que és 
una teoria rebutjada pels experts.

I “completament equivocada”, segons explica el 
doctor en Medicina de l'Esport Ángel Bigas, que 
recorda que “s'ha vist que el cruiximent es 
produeixen per un treball excèntric repetit a 
una intensitat massa elevada i, en general, 
apareixen a les 24 hores sent el pic més alt de 
dolor (punxades agudes) entre les 24 i 48 hores 
després de l'exercici”.

El cruiximent és inevitable quan fas un exercici 
nou o més intens

Es poden alleujar el cruiximent, però difícil-
ment s'evitarà aquest tipus de dolor o rigidesa 
muscular, perquè resulta inherent a qualsevol 
canvi en la rutina d'entrenament, ja és per 
modificacions en la seva pràctica, la seva 
durada o intensitat. En altres paraules, el 
cruiximent són la resposta normal a un esforç 
extra i suposen un “procés d'adaptació que 
condueix a una major resistència i força per als 
músculs”, explica l'entrenador personal Fito 
Florensa.

El que sí que és important, diu, és “aprendre a 
diferenciar el dolor que causen el cruiximent 
del dolor agut produït per lesió o per fatiga 
muscular, ja que això són problemes que han 
d'abordar-se d'una altra manera”.

Convé diferenciar el cruiximent del dolor 
produït per lesió o fatiga muscular.

Ens poden produir cruiximent els moviments 

més dispars i, per tant, també poden aparèixer 
en qualsevol lloc. No sols en les cuixes, 
l'abdomen o els panxells. Fins i tot en els les 
mans podem sentir el cruiximent. Pujar o 
baixar escales; córrer costa avall o costa 
amunt; fer pesos, i fins i tot els exercicis de 
flexibilitat. Tot moviment o exercici en el 
nostre dia a dia, si és nou o més intens, pot 
provocar aquestes microtrencaments.

I sorprenentment, segons alguns estudis publi-
cats en els últims anys, ni l'escalfament ni els 
estiraments anteriors o posteriors a l'exercici 
tindrien efecte algun sobre el cruiximent. Ni 
potser sobre la mobilitat. Donen sensació 
d'alleujament, però no passa d'això, i alguns 
especialistes en fitness alerten que sobreesti-
rar el múscul pot ser tan perjudicial com no 
estirar-ho, perquè quanta més laxitud, més risc 
hi ha de lesions de lligaments i d'incrementar 
l'aparició d'aquestes microtrencaments.

Hi ha qui recomana els estiraments abans i 
després de l'exercici; uns altres els descarten

No obstant això, hi ha dues grans escoles entre 
els gurus de l'esport: els que estan a favor dels 
estiraments i els que els descarten. En el que sí 
que coincideixen tots és que la regularitat i la 
moderació són imprescindibles en tot entrena-
ment o planejament d'exercici.

I continuen sent majoria els que proposen 
començar i acabar qualsevol activitat amb 
aquests exercicis de flexibilitat (cadascun ha 
de conèixer els seus límits i sobretot fer-los de 
manera progressiva, sense rebot i acompanyant 
l'esforç amb la respiració, adverteix Florensa) i 
escalfament de l'articulació que es treballa.

“No evitarà el cruiximent, però sí que pot 
calmar el dolor”, diu el doctor Bigas, també 
col·laborador programa Padelona per als 
amants del pàdel, en Ràdio Marca Barcelona. 
Per a controlar el cruiximent suggereix abans 
de res molt control. I anar progressant i 
augmentant a poc a poc la intensitat dels 
exercicis per a ajudar al fet que els músculs es 
preparin per a tot esforç extra.

Ajuda aplicar gel al primer símptoma, seguit de 
calor amb un massatge suau

I, després, sabent que el cruiximent apareixeran 

tard o d'hora, aconsella “aplicar gel ja al primer 
símptoma, és a dir abans de les primeres 24 h, i 
després calor amb un massatge suau. O cosa 
que és el mateix fer un tractament de diater-
mia”.

El repòs actiu és necessari: tornarem a treballar 
intensament quan estiguem recuperats

Tots els experts també insisteixen que cal 
descansar. “Els reposos ajudaran a curar les 
microtrencaments, però no parlem d'un repòs 
absolut, sinó de realitzar activitat física suau i 
progressiva fins que vegem que ens anem 
recuperant”,adverteix Bigas.

En altres paraules, la vella creença que quan 
tens cruiximent has de tornar ràpidament a la 
càrrega (l'endemà si és possible) incidint en el 
mateix exercici que les va provocar també és 
una faula que serà millor que anem oblidant. 
Però això no significa quedar-se dos dies 
assegut en el sofà esperant que passin.

Dormir bé, seguir una bona dieta i hidratar-se 
ajuda. Això de l'aigua amb sucre és una farsa

I, per descomptat, cal tenir una bona hidratació: 
Beure abans i durant l'activitat física sense 
esperar a tenir set ajuda. El múscul hidratat és 
menys vulnerable. I no, no és aigua amb sucre o 
llimona ni cervesa el que alleujarà el cruixi-
ment. És només hidratar-se correctament.

El millor tractament pas a pas

I una vegada el cruiximent s'han apoderat de 
nosaltres, el millor que podem fer, pas a pas és:

1. Recuperació activa, amb exercicis aeròbics de 
baix impacte. En tres dies hauria de desaparèi-
xer el dolor intens sense tractament especial.

2. Massatge esportiu, que pot ajudar a reduir la 
inflamació.

3. Fred localitzat. Molts esportistes professio-
nals ho usen per a reduir el dolor

4. RICE (per les seves sigles en anglès):
Rest-repòs, Hissi-gel, Compressió-embenatge, 
Elevation–elevació de l'extremitat. És el tracta-
ment indicat quan la molèstia persisteix i és 
especialment dolorosa.

5. Ioga. Hi ha una creixent tendència a recoma-
nar ioga, i especialment les seves tècniques de 
respiració, per a reduir el dolor.
Hi ha també qui recorre als antiinflamatoris, 
com el ibuprofeno o naproxén, per a alleujar el 
dolor, encara que són una ajuda a mig fer, ja que 
no acceleren per a res la curació. A més, tal com 
adverteixen els especialistes, prendre'ls abans 
d'un exercici de resistència pot arribar fins i tot 
a ser contraproduent.

Els antiinflamatoris són una ajuda a mig fer: 
calmen però no acceleren la curació

“Amb tot això, el cruiximent haurien de 
desaparèixer. Però si persisteixen, ha de 
practicar-se ecografia muscular i començar 
sessions de fisioteràpia i tractament mèdic, 
perquè significa que el trencament ha anat més 
enllà de la simple agulleta”, conclou el doctor 
Bigas.

Article publicat en La Vanguardia digital 
19/10/2019





Oblida la llegenda de l'aigua amb sucre; hi ha 
altres trucs per a ajudar a calmar el dolor.

El cruiximent, que és el nom col·loquial que rep 
en medicina el dolor muscular d'aparició tarda-
na (agulletes), es deuen a microtrencaments de 
fibres (en realitat microfibres) musculars. Es 
produeixen quan el múscul és sotmès a un 
exercici que té una exigència superior al que 
sol realitzar de manera habitual i, en general, 
van acompanyades de la inflamació d'aquest 
múscul.

Això significa doncs, que el cruiximent són 
“pràcticament inevitables” almenys quan 
comencem amb algun exercici nou o tornem al 
gimnàs després d'un període de repòs o les 
vacances. Res a veure amb “ l'acumulació d'àcid 
làctic (cristalls)” de què molts parlen i que és 
una teoria rebutjada pels experts.

I “completament equivocada”, segons explica el 
doctor en Medicina de l'Esport Ángel Bigas, que 
recorda que “s'ha vist que el cruiximent es 
produeixen per un treball excèntric repetit a 
una intensitat massa elevada i, en general, 
apareixen a les 24 hores sent el pic més alt de 
dolor (punxades agudes) entre les 24 i 48 hores 
després de l'exercici”.

El cruiximent és inevitable quan fas un exercici 
nou o més intens

Es poden alleujar el cruiximent, però difícil-
ment s'evitarà aquest tipus de dolor o rigidesa 
muscular, perquè resulta inherent a qualsevol 
canvi en la rutina d'entrenament, ja és per 
modificacions en la seva pràctica, la seva 
durada o intensitat. En altres paraules, el 
cruiximent són la resposta normal a un esforç 
extra i suposen un “procés d'adaptació que 
condueix a una major resistència i força per als 
músculs”, explica l'entrenador personal Fito 
Florensa.

El que sí que és important, diu, és “aprendre a 
diferenciar el dolor que causen el cruiximent 
del dolor agut produït per lesió o per fatiga 
muscular, ja que això són problemes que han 
d'abordar-se d'una altra manera”.

Convé diferenciar el cruiximent del dolor 
produït per lesió o fatiga muscular.

Ens poden produir cruiximent els moviments 

més dispars i, per tant, també poden aparèixer 
en qualsevol lloc. No sols en les cuixes, 
l'abdomen o els panxells. Fins i tot en els les 
mans podem sentir el cruiximent. Pujar o 
baixar escales; córrer costa avall o costa 
amunt; fer pesos, i fins i tot els exercicis de 
flexibilitat. Tot moviment o exercici en el 
nostre dia a dia, si és nou o més intens, pot 
provocar aquestes microtrencaments.

I sorprenentment, segons alguns estudis publi-
cats en els últims anys, ni l'escalfament ni els 
estiraments anteriors o posteriors a l'exercici 
tindrien efecte algun sobre el cruiximent. Ni 
potser sobre la mobilitat. Donen sensació 
d'alleujament, però no passa d'això, i alguns 
especialistes en fitness alerten que sobreesti-
rar el múscul pot ser tan perjudicial com no 
estirar-ho, perquè quanta més laxitud, més risc 
hi ha de lesions de lligaments i d'incrementar 
l'aparició d'aquestes microtrencaments.

Hi ha qui recomana els estiraments abans i 
després de l'exercici; uns altres els descarten

No obstant això, hi ha dues grans escoles entre 
els gurus de l'esport: els que estan a favor dels 
estiraments i els que els descarten. En el que sí 
que coincideixen tots és que la regularitat i la 
moderació són imprescindibles en tot entrena-
ment o planejament d'exercici.

I continuen sent majoria els que proposen 
començar i acabar qualsevol activitat amb 
aquests exercicis de flexibilitat (cadascun ha 
de conèixer els seus límits i sobretot fer-los de 
manera progressiva, sense rebot i acompanyant 
l'esforç amb la respiració, adverteix Florensa) i 
escalfament de l'articulació que es treballa.

“No evitarà el cruiximent, però sí que pot 
calmar el dolor”, diu el doctor Bigas, també 
col·laborador programa Padelona per als 
amants del pàdel, en Ràdio Marca Barcelona. 
Per a controlar el cruiximent suggereix abans 
de res molt control. I anar progressant i 
augmentant a poc a poc la intensitat dels 
exercicis per a ajudar al fet que els músculs es 
preparin per a tot esforç extra.

Ajuda aplicar gel al primer símptoma, seguit de 
calor amb un massatge suau

I, després, sabent que el cruiximent apareixeran 

monpadel.cat | 17

LAS AGUJETAS
Dr. Àngel Bigas | Medicina de l’Esport i Traumatologia Col. 25103
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a ser contraproduent.
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desaparèixer. Però si persisteixen, ha de 
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Qui sou i com sorgeix All Play Sport ?

Actualment All Play Sport és una “agència de 
màrqueting esportiu” on oferim 3 serveis ben 
definits com és l’organització 
d’esdeveniments, l’activació de patrocini i la 
consultoria esportiva en 3 esports que practi-
quem i que hi tenim una bona experiència 
tant en el món amateur i professional, com 
són el pàdel, tennis i golf.

All Play Sport com a empresa va néixer a 
principis de l’any 2016, però al 2004 ja 
organitzàvem tornejos de golf i gestionàvem 
el patrocini de l’empresa de turisme familiar, 
curiosament al Club de Golf Barcelona on hi 
tenim la seu de la empresa des del passat mes 
d’abril. Entre la gestió de l'empresa de 
turisme i la gestió esporàdica 
d’esdeveniments esportius, primer golf i més 
endavant el pàdel al 2012, va sorgir la idea de 
crear All Play Sport on fer de la gestió esporti-
va una professió en exclusiva. Al final, entre 
una mare empresària en el món del turisme i 
un pare monitor i enamorat del tennis, ha 
sortit un emprenedor en el sector esportiu...

Perquè vau decidir centrar-vos en aquests 3 
esports; pàdel, tennis i golf ?

Per una banda, el tennis ha sigut sempre 
l’esport de la família. Els pares, tot i tenir 76 i 
66  anys respectivament, encara hi juguen 
varis dies a la setmana. Jo no ho recordo però 
diuen que als 3 anys ja no deixava la raqueta 
de tennis i la infància va ser una lluita per 
intentar arribar a ser professional, objectiu 
que no vaig assolir però que entre alegries i 
disgustos em va formar coma persona i és un 
món on hi tinc grans records i vells coneguts i 
amics. Així que el tennis sempre ha sigut el 
meu esport i el golf de ben jove ja 
m’apassionava i vaig poder començar a 
practicar-lo i el segueixo practicant bastant . 
El pàdel, curiosament, davant la meva negati-
va inicial, els meus amics finalment m’hi van 
arrossegar fins que ja em vaig convertir en 
aficionat i apassionat de tot el que 
l’envoltava, tant en la vesant amateur com 
profession
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Per altra banda, tants anys de dedicació, 
pràctica, col·laborant amb esdeveniments, 
fent de voluntari, etc...en aquets 3 esports és 
on hi tenim el know-how necessari per 
aportar valor a les propostes que fem als 
nostres partners i clients.

Quins han estat fins a dia d’avui els vostres 
esdeveniments punters ?
  
En tot el recorregut que portem fet, hem fet 
esdeveniments molt diversos com el Circuit 
de Padel BMW Motor Munich, el programa 
esportiu Esade Alumni, etc.. . però sens dubte 
és en el món del pàdel on hem organitzat els 
esdeveniments amb més notorietat. Recordo 
la primera edició que vàrem organitzar del 
Campionat de Catalunya Absolut de la FCP al 
Club Barcelona-El Prat juntament amb 
l’Eduard Bainad a l’any 2014. El club va obrir 2 
dies abans de començar el torneig però el 
campionat va ser un èxit i després vàrem 
organitzar 4 edicions més consecutives (un 
any més al Prat i 3 anys al RC Polo Barcelona).  
L’any 2017 vàrem co-organitzar una prova del 
circuit Challenger World Padel Tour a Cabrera 
de Mar amb Madison. Assolir aquest objectiu 

al segon any d’obrir All Play Sport va ser un 
pas important i bàsic per ser a on som avui.

Quina és la vostra filosofia com a empresa ?

Primer de tot dir-te que creiem molt en els valors. 
Sabem d’on venim i en quin punt estem, i créixer 
a qualsevol preu no és una formula vàlida per 
nosaltres. Potser sonarà filosòfic o que ja vaig 
tenint una edat (aquest any ja camí dels 44) però 
tot i que no sempre pots agradar tothom, 
l'empresa i les persones que la formen compar-
tim uns valors similars i mirem de fer la nostra 
feina respectant col·laboradors, proveïdors i 
clients (que n’hi ha que es converteixen en bons 
amics).

Un exemple clar, si parlem sobre esdeveniments 
esportius, hi ha dues maneres de plantejar-ho. La 
primera agafar i analitzar quines són les accions 
mínimes per fer-ho i treure’n el màxim profit 
econòmic per a l'empresa. La segona és plantejar 
l’esdeveniment com si es tractés d’un esdeveni-
ment professional i el vas construint simplificant 
conceptes fins ajustar-lo al pressupost. La segona 
manera és la que porta més feina, deixarà proba-
blement menys rendiment econòmic per 
l’empresa però és garantia de millor resultat final 
i una inversió per futures edicions o nous projec-
tes.  Sembrar per recollir torna a semblar molt 
antic, però és en el que creiem nosaltres.

Ens podeu avançar el vostre pròxim projecte ?

En cartera tenim força projectes oberts, alguns en 
fase d’estudi ja que afortunadament ens arriben 

propostes de col·laboració, altres ja més avançats 
que hi estem treballant sobretot en la part de 
consultoria on tenim projectes tan a nivell local 
com a nivell internacional que és per on passa el 
futur del pàdel.
De tots els projectes, on hi estem dedicant 
actualment més recursos i que tindrà més ressò 
per aquest any 2020, és la nostra participació 
com empresa a la nova prova del circuit World 
pàdel Tour a la ciutat de Lleida del 7 al 14 de juny 
(Lleida Open).  L’equip d’All Play Sport gestiona-
rem la promoció de l’ Open a través del programa 
“Lleida, Terres de Pàdel” , conjuntament amb 
World Pàdel Tour i Ajuntament de Lleida. És un 
repte important i molt il·lusionant, que també 
suposa assolir un dels objectius més alts que ens 
havíem marcat en la vessant de pàdel.

Com us veieu com a empresa d’aquí 3 anys ?

Vivim i treballem en un entorn molt canviant i 
competitiu, tot i així, voldríem veure’ns com una 
empresa consolidada dins el sector, amb una 
cartera de projectes importants en marxa. 
També, amb el golf com a vincle, ens veiem 
arrelats al Club de Golf Barcelona, on tenim el 
nostre camp base i desenvolupant el projecte de 
zona esportiva amb noves pistes de pàdel, gimnàs 
i tennis.
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pràctica, col·laborant amb esdeveniments, 
fent de voluntari, etc...en aquets 3 esports és 
on hi tenim el know-how necessari per 
aportar valor a les propostes que fem als 
nostres partners i clients.

Quins han estat fins a dia d’avui els vostres 
esdeveniments punters ?
  
En tot el recorregut que portem fet, hem fet 
esdeveniments molt diversos com el Circuit 
de Padel BMW Motor Munich, el programa 
esportiu Esade Alumni, etc.. . però sens dubte 
és en el món del pàdel on hem organitzat els 
esdeveniments amb més notorietat. Recordo 
la primera edició que vàrem organitzar del 
Campionat de Catalunya Absolut de la FCP al 
Club Barcelona-El Prat juntament amb 
l’Eduard Bainad a l’any 2014. El club va obrir 2 
dies abans de començar el torneig però el 
campionat va ser un èxit i després vàrem 
organitzar 4 edicions més consecutives (un 
any més al Prat i 3 anys al RC Polo Barcelona).  
L’any 2017 vàrem co-organitzar una prova del 
circuit Challenger World Padel Tour a Cabrera 
de Mar amb Madison. Assolir aquest objectiu 

al segon any d’obrir All Play Sport va ser un 
pas important i bàsic per ser a on som avui.

Quina és la vostra filosofia com a empresa ?

Primer de tot dir-te que creiem molt en els valors. 
Sabem d’on venim i en quin punt estem, i créixer 
a qualsevol preu no és una formula vàlida per 
nosaltres. Potser sonarà filosòfic o que ja vaig 
tenint una edat (aquest any ja camí dels 44) però 
tot i que no sempre pots agradar tothom, 
l'empresa i les persones que la formen compar-
tim uns valors similars i mirem de fer la nostra 
feina respectant col·laboradors, proveïdors i 
clients (que n’hi ha que es converteixen en bons 
amics).

Un exemple clar, si parlem sobre esdeveniments 
esportius, hi ha dues maneres de plantejar-ho. La 
primera agafar i analitzar quines són les accions 
mínimes per fer-ho i treure’n el màxim profit 
econòmic per a l'empresa. La segona és plantejar 
l’esdeveniment com si es tractés d’un esdeveni-
ment professional i el vas construint simplificant 
conceptes fins ajustar-lo al pressupost. La segona 
manera és la que porta més feina, deixarà proba-
blement menys rendiment econòmic per 
l’empresa però és garantia de millor resultat final 
i una inversió per futures edicions o nous projec-
tes.  Sembrar per recollir torna a semblar molt 
antic, però és en el que creiem nosaltres.

Ens podeu avançar el vostre pròxim projecte ?

En cartera tenim força projectes oberts, alguns en 
fase d’estudi ja que afortunadament ens arriben 

propostes de col·laboració, altres ja més avançats 
que hi estem treballant sobretot en la part de 
consultoria on tenim projectes tan a nivell local 
com a nivell internacional que és per on passa el 
futur del pàdel.
De tots els projectes, on hi estem dedicant 
actualment més recursos i que tindrà més ressò 
per aquest any 2020, és la nostra participació 
com empresa a la nova prova del circuit World 
pàdel Tour a la ciutat de Lleida del 7 al 14 de juny 
(Lleida Open).  L’equip d’All Play Sport gestiona-
rem la promoció de l’ Open a través del programa 
“Lleida, Terres de Pàdel” , conjuntament amb 
World Pàdel Tour i Ajuntament de Lleida. És un 
repte important i molt il·lusionant, que també 
suposa assolir un dels objectius més alts que ens 
havíem marcat en la vessant de pàdel.

Com us veieu com a empresa d’aquí 3 anys ?

Vivim i treballem en un entorn molt canviant i 
competitiu, tot i així, voldríem veure’ns com una 
empresa consolidada dins el sector, amb una 
cartera de projectes importants en marxa. 
També, amb el golf com a vincle, ens veiem 
arrelats al Club de Golf Barcelona, on tenim el 
nostre camp base i desenvolupant el projecte de 
zona esportiva amb noves pistes de pàdel, gimnàs 
i tennis.
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RÀNQUING WPT 2019

PAQUITO
NAVARRO

#1

JUAN
LEBRON

#1

ALEJANDRO
GALAN

#3

SANYO
GUTIERREZ

#4

MAXI
SANCHEZ

#4

MARTA
MARRERO

#1

MARTA
ORTEGA

#1

ALEJANDRA
SALAZAR

#3

ARIANA
SANCHEZ

#3

Mª JOSE S.
ALAYETO

#5
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L'Estrella Damm Màster Final 2019, no deixa 
de batre marques. El torneig dels tornejos, no 
sols es convertia en e l Màster amb més 
espectadors de tots els temps, deixant el nou 
rècord en 9.585 aficionats en directe en les 
graderies del Palau Sant Jordi. La present 
edició del torneig dels tornejos, és ja la més 
vista de sempre i el campionat World Padel 
Tour que ha aconseguit acumular més 
visualitzacions des de la seva estrena.

En total, i al llarg dels 4 dies de competició, 
més de 2.405.000 visualitzacions, portava 
registrat el Canal Oficial de Youtube de WPT. 
Un rècord absolut que converteix a aquesta 
competició en la de major difusió de tots els 
temps.

El torneig més esperat de la temporada, 
l'Estrella Damm Màster Final 2019, servia per 
a coronar a Alejandra Salazar i Ariana 
Sánchez com a noves mestres del pàdel 
mundial. Un triomf, que a més de suposar el 
cinquè entorxat per a la parella, establia un 
nou rècord de precocitat per a una guanyado-
ra del torneig. Ari Sánchez, ho deixa així 
establert en 22 anys cinc mesos i 2 dies. La 
confirmació al més alt nivell d'una de les 
jugadores que han passat de ser promesa a 
brillant realitat.

L'Estrella Damm Màster 
Final s'acomiada amb 
un altre rècord 
d'audiències.

El triomf de Pablo Lima i Ale Galán en el passat 
Estrella Damm Màster Final 2019, no sols 
suposava el quart per a la parella en aquest curs 
2019, sinó que a més servia per a establir un nou 
rècord, en aquest cas de precocitat, que ha batut 
Ale Galán. El madrileny jugador de revés, és ja el 
jugador més jove a fer-se amb el torneig dels 
tornejos. 23 anys, 5 mesos i 17 dies, és el nou 
registro e precocitat d'un mestre World Padel 
Tour.

Galant es converteix en 
el 'mestre' més jove de 
sempre

Ari Sánchez, la mestra 
més jove de la història 
del circuit

Amb el seu triomf al costat d'Ariana Sánchez en 
la passada edició de l'Estrella Damm Màster 
Final 2019, Alejandra Salazar es convertia en 
campiona d'aquest torneig per quarta vegada 
en la història de World Padel Tour. La madrilen-
ya, aconseguia situar-se com la jugadora amb 
més títols de mestra amb un total de 4.

'Pòquer' de Masters per 
a Alejandra Salazar




