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«Quan estàs embarassada no estàs
malalta, però tens unes limitacions
que has de respectar»

Josep Jufré:
«Volia retornar al ciclisme el que
m'ha donat»

Club Natació Vic-ETB · C/Josep Maria Pallàs, 1. Vic · T. 93 885 313 21 · www.vicetb.cat · info@vicetb.cat

REPORTATGE: APRENENTATGE DEL CICLISME

JOSEP JUFRÉ:
«VOLIA RETORNAR
AL CICLISME EL
QUE M'HA DONAT»
«Com que el ciclisme m'ha aportat tant, havia d'intentar
fer alguna cosa pel ciclisme, em sentia en deute amb ell».
Per això Josep Jufré va impulsar l'escola de ciclisme Jufré
Cycling després de tretze anys i mig de carrera esportiva.
Quan tenia només 8 anys va començar a anar amb bicicleta
a Santa Eulàlia de Riuprimer, poble del quan és originari, «on
podia sortir tranquilament al carrer». També allà va començar a formar part del club cicloturista. Fins que va començar
a competir. Amb el seu company, Joan Codina, van anar pujant de categoria fins que, a partir del 18 anys, ja va ser semiprofessional i als 20, professional.
«Vaig començar al Club Ciclista Riuprimer, al Club Ciclista
Osona-Ripollès fins a júnior i després ja vaig saltar a un equip
valencià». Quan Jufré va passar a ser professional, va marxar
a Portugal, on hi va estar 4 anys i després a un equip belga
«on ja feia tot el calendari internacional de les millors curses
del món». Ha corregut pràcticament totes les curses d'aquest
calendari, fins i tot amb un equip del Kazakhstan, i ha fet 7
Voltes a Espanya, 4 Giros d'Itàlia, un Tour de França i ha anat
a córrer des dels EUA, fins al Japó, a la Xina i a les millors
curses «que al final són les d'Europa».
«Durant anys he practicat l'esport que m'agrada i a sobre
n'he pogut viure, he pogut viatjar, conèixer un munt de cultures diferents, paisatges de la Terra... Anar amb bici sempre és
anar a descobrir». Per això, després d'aquesta experiència,
«vaig pensar que havia de fer alguna cosa pels infants, que
havien de ser la base de tot el projecte» i el 2012 va crear
l'escola de ciclisme Jufré Cycling, que pretén potenciar i difondre el ciclisme per totes les edats.
La filosofia que impregna l'aprenentatge a Jufré Cycling es
basa en el col·lectiu, «és un esport molt personal, però que
també requereix d'un equip». A les classes organitzades es
treballen molts aspectes relacionats amb el propi esport: la
nutrició, la seguretat viària, la mecànica... Un dels trets diferencials de l'escola de ciclisme del Vic-ETB és que l'aprenentatge no està enfocat a crear equips de competició, «els que
volen, hi van, però aquí ningú està obligat a competir. Creiem
que és important que no hi hagi pressió pels infants i per les
famílies. Hi ha infants que no han competit mai, que no els
agrada, i segurament aquest infant sempre farà ciclisme, no
necessita una motivació extra per pedalar». Amb el temps,
tots els alumnes conviuen i malgrat ser una escola de base
també es dona resposta amb entrenaments específics per al
15% d'alumnes que sí que volen anar a competir.
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SECCIÓ DE CICLISME JUFRÉ VIC-ETB
De la mateixa manera que la base de la filosofia de Josep
Jufré és el treball en equip, després de quatre anys d'engegar el projecte, el 2016 es va associar amb el Vic-ETB,
«al club hi tinc els meus millors amics i quan coneixes el
club és perfecte, és com trajo fet a mida».
«Tenim un gran club, portem la marca Vic, treballem amb
la mateixa filosofia, l'aprenentatge i la part social es treballen molt bé i la professionalitat és brutal. Em sento

EL CICLOTURISME,
ESSENCIAL A JUFRÉ
CYCLING
«Jo he estat professional, però sempre seré cicloturista», diu
Josep Jufré. A part de l'escola de base, el cicloturisme és una
de les parts més importants del projecte, entenent-lo com un
espai de relació amb les amistats per descobrir i visitar el territori. De fet, es tracta d'un club cicloturista obert a tothom
que fa sortides organitzades cada quinze dies, sempre en cap
de setmana.
La filosofia del club és retornar a aquella curiositat dels infants i gaudir de la bicicleta en rutes per l'entorn i passar-s'ho
bé, de manera organitzada i amb respecte a tothom, garantint que tothom se senti a gust, tingui el nivell que tingui.
Per formar part del Club Cicloturista i de la Secció de Ciclisme del Jufré Vic-ETB s'ha d'abonar una quota de 10 euros
anuals i tenir la llicència federativa o bé la llicència de triató.

molt còmode amb aquest paraigües. Jufré Cycling, sense
perdre la seva identitat, és una marca del club i s'ha consolidat com la Secció de Ciclisme del Vic-ETB».
Després d'aquests mesos incerts, Jufré Cycling continua treballant per fer forts els valors que caracteritzen el projecte,
amb alguns reptes sobre la taula, com treballar per augmentar el nombre de dones i nenes que hi participen, que representen el 12%.

Una de les cites més importants al calendari és la Marxa Cicloturista Jufré Riuprimer, que recorre els paisatges de les
comarques d'Osona, el Bages i el Berguedà. El recorregut
llarg és de 154 km i un desnivell acumulat de 2.445 m. I el
recorregut curt és de 111 km i un desnivell acumulat de 1.731 m.
I sempre se surt de Santa Eulàlia de Riuprimer, «també volia
fer alguna cosa pel poble», diu Jufré. Un poble que s'implica
cada any i que acull 150 persones voluntàries i gairebé un
miler de participants.
Aquest passat 7 de juny s'havia de celebrar la vuitena edició,
que es va haver de suspendre a causa de l'alerta sanitària
de la Covid-19 i la incertesa que no garantia la seguretat dels
participants. L'organització ja treballa per a l'edició del 2021.
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L'ENTREVISTA

VERÓNICA AVENI:
«QUAN ESTÀS
EMBARASSADA
NO ESTÀS MALALTA»
Verónica Aveni (Mar de Plata, Argentina, 1976) va venir
a parar a Osona a través del
triatló. Durant anys, competia a l’estiu a Argentina,
després feia la temporada
d’estiu a l’Estat espanyol i
se n’anava al campionat del
món, a l’octubre a Hawai,
abans de retornar a l’Argentina. En una de les proves
ironman, a Suïssa, va conèixer en Pep, entrenador de
triatló al Vic-ETB, «em vaig
enamorar i em vaig quedar
aquí». Ara, és monitora al
gimnàs del club i fa les classes dirigides dels matins.
—Un cop aquí, com va continuar
la teva trajectòria esportiva?
Vaig continuar competint a nivell semiprofessional un parell
d’anys, però després va començar l’equip de triatló del Vic-ETB,
m’hi vaig afegir i em vaig anar integrant al club, fins a treballar-hi
com a monitora. Van passar els
anys i vaig tenir família. Vaig seguir al Vic-ETB i compartint amb
el meu marit el triatló, però l’esport va passar a un segon pla.
Més que res a nivell competitiu,
perquè no hi ha cap dia que no
faci esport. Tot ho canalitzo a
través de l’esport, tots els estats
d’ànim. És el que m’ajuda a superar qualsevol dificultat.
—No deu ser fàcil compaginar
l’esport de competició amb tres
embarassos.
Vam tenir el nostre primer fill, el
nostre segon, el nostre tercer. Els
dos primers es porten 20 mesos
i entre l’un i l’altre vaig tornar a
competir, però distàncies curtes.
M’agrada fer equip i vaig tornar
al club. Em vaig proposar que
quan fes el 40 anys tornaria a fer
un ironman. Els nens ja tenien 10
i 9 anys. Per fer-ho es necessita molta logística, són moltes
hores. Un ironman són 4 km de
natació, 180 km de bicicleta i una
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marató (42 km corrent). Són curses de 10 hores i es necessiten
moltes hores d’entrenament i sobretot els caps de setmana, per
fer bici llarga. Els nens els has de
fer partícips de l’esport, ells estan molt orgullosos de mi! És bonic tenir aquesta admiració dels
peques. Primer vaig anar a l’ironman de Mallorca, on m’havia de
classificar, havia de guanyar al
meu grup d’edat o quedar segona, per poder anar a Hawai l’any
següent. Vaig quedar segona i
em vaig classificar. Va ser el 2018
i va significar la culminació d’una
etapa. Després em vaig quedar
embarassada i ara encara estic
de baixa, començo a treballar al
juny. Però no he deixat de fer ni
un dia d’esport. He entrenat durant tot l’embaràs.
—Com s’ha d’adaptar un entrenament a les necessitats d’un cos
embarassat?
Si tu decideixes estar embarassada, encara que siguis una
esportista professional i et guanyis la vida amb això, no passa
res perquè durant nou mesos
estiguis, sobretot, sense córrer.
Clar que pots nedar, pots fer pilates, bicicleta estàtica. Jo sóc
monitora, especialista en la dona
i en el sòl pèlvic, hipopressius.
Si estàs embarassada i et poses
a córrer, no és bo per a tu. Pel
nadó, si vas a baixes pulsacions
diuen que és tot correcte, però
tot aquest pes que portes, amb
l’impacte al sòl pèlvic, a la llarga
et durà conseqüències. Jo sempre he fet esport però totalment
controlat. He caminat, no he corregut mai, perquè considero que
no és bo. Estàs embarassada, no
estàs malalta, però tens unes limitacions que has de respectar,
i tampoc passa res. Després del
part sí que pots començar progressivament a recuperar la teva
vida normal, però li has de donar
el seu temps al cos. Jo sempre
he tornat, i he tornat a competir,
sense cap problema físic.

—És més fàcil la recuperació si fas
activitat física durant l’embaràs?
Si, clar! No és el mateix quedar-se
embarassada en un bon estat físic i mantenir-lo durant l’embaràs
dins de les possibilitats. Però si no
et cuides durant l’embaràs i no
fas gens d’exercici, serà pitjor. Per
a la part mental, a més, és fonamental. Durant els últims mesos,
on més se sent el pes de la panxa
és a l’esquena. A l’aigua no sents
el pes perquè flotes, i els esports
a l’aigua, com la natació, són els
més recomanats. Sempre sota supervisió professional, al club fem
exercicis específics per a embarassades. Per millorar la circulació
també va molt bé.
—Tornaràs a competir?
I tant que tornaré! Però he de deixar passar alguns anys. Ara el meu
fill gran té 12 anys, però el tercer
va ser un regal (riu) i els primers
anys l’hem de gaudir. Ja ho he
fet tot. El meu primer ironman va

ser amb 20 anys i ara en tinc
44. Ha passat molt de temps!
Hi tornaré perquè és un estil
de vida, perquè necessito posar-me objectius. Ara toca fer
esport salut, però. Les dones
podem fer el que ens proposem, sempre d’acord amb les
nostres capacitats. Si jo renuncio a fer esport per tenir una
família, renunciaria a ser jo mateixa, no seria feliç. Jo sóc una
dona esportista, però sempre
vaig tenir clar que tindria una
família. He fet que la meva família valori que jo estic bé fent
esport. Saben que si jo entreno, tots estarem millor. Si una
mateixa està bé, tota la família
està bé. A l’home ja li ve incorporat, i és un espai que la dona
ha de lluitar. Ells no renuncien,
nosaltres tampoc. Ha de ser tot
compartit. És així com funciona
millor. Els meus fills veuen normal que jo he d’agafar la bici i
entrenar, forma part de la seva
rutina normal.

