
Entrevista a La
M&wef,aeffi&ww
"La. muntanya" em va atrapar perqué té alguna cosa més"
La catalana amb més nivell internacional en curses
i esquí de muntanya es retira de la competició oficial.
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Lagorai Cima
dAsta-Chris Gams

ns trobem amb la Mireia Miró al seu
barri, a Horta, a Barcelona, un dia de
tardor en qué el termómetre ja indi-
ca que és hivern meteorológicament
parlant. Fa fred, encara no s'ha post

el sol, i una noia amb texans i aspecte relaxat
ens saluda. És subcampiona del món de curses
de muntanya, ha guanyat la Dolomites Sky Race
i també l'Olla de Núria. També té dos títols det
món en esquí de muntanya. Només té 25 anys,
acabats de fer a l'estiu, peró molts títols en es-
port de muntanya d'elit, i una vida nova per en-
davant, deixa la competició.

El 25 d'octubre de 2013 la Mireia Miró anunciava
al seu blog que es retirava de la competició pro-
fessional, en la qual ha estat 3 anys, perqué ja
no l'omplia. Ens sona al "m'he buidat de Josep
Guardiola", o al "viu rápid, intensament" de les
estrelles de rock dels 60. Ara bé, el seu rostre
transmet tot el contrari, calma i felicitat. És alta
i atlética, aquest any no té marques del sol de
muntanya a la cara, fa unes setmanes que s'está
a casa, a Horta, en ple procés de recuperació. A
l'estiu es va trencar la cama, i encara es tracta
d'una tendinitis al genoll que es va fer el 20i1.
Un fet que també ha pesat a la balanqa i l'ha
fet decantar per la retirada. Una decisió que ha
pres sola i que la família ha conegut més avi-
at tard. Feia temps que li voltava pel cap deixar
de competir, els sacrificis d'una vida dedicada
a l'esport, en el seu cas la muntanya, es feien
cada vegada més difícils, o potser, més aviat, les
rutines s'havien tornat cada vegada més pesa-
des. A la Mireia li agraden els canvis, la novetat,
el provar-ho tot, la curiositat com ella mateixa
ens explica, i la rutina del "toca sortir a entrenar"
tenint en compte la lesió no li compensava.

S'ha retirat peró la feina continua perqué es re-
cupera d'una lesió. Podria semblar que viu un
moment dolorós, dur, difícil peró tota ella trans-
met calma malgrat que ni s'avorreix ni para qui-

eta. Acaba d'arribar de Pamplona quan atén
Excursionisme. Al nord d'Espanya l'adoren i la
criden tot sovint a fer conferéncies. No és ni la
primera ni l'última conferéncia que fa, diversos
festivals de muntanya i entitats d'arreu li dema-
nen sovint que els expliqui la seva trajectória,
el com, el quan i el per qué de la seva carrera
esportiva.

Tens 25 anys i la majoria de gent de la teva edat
tot ¡ust comenqa a viure. Tu fas conferéncies...
(Riu) Bé, que puc dir, també molta gent em diu
amb 25 anys et retires? Jo no ho veig com si em
jubilés sinó com una oportunitat de fer altres co-
ses que m'agraden. A vegades em sorprén que
hagi aguantat 8 anys competint, a nivell amateur
i professional. A mi que no m'agraden les rutines
i per aixó per a mi 25 anys (no entenc aques-
ta frase), em sembla que m'ha durat massa. He
dedicat la meva vida a aixó i ara tinc ganes de
continuar avanqant.

Peró no trenques amb la muntanya...
No aixó no. No m'hauria plantejat retirar-me si
aixó comportés no anar a la muntanya. La mun-
tanya és la meva manera de viure, durant un
temps ho ha estat a través de la competició i ara

.ho será d'una altra manera.

No t'agraden les rutines, també ho expliques
en el blog, peró la competició de muntanya no
té les dinámiques fixes que hi ha en altres es-
ports, per aixó t'hi has sentit tan bé?
Sí, i per aixó he aguantat molt temps, fins i tot
l'entrenament és diferent. Per la gent que fem
muntanya l'entrenament no és com el d'un es-
quiador de fons que fa moltes hores al gimnás,
el nostre entrenament és més creatiu, més va-
riat, a l'aire lliure i aixó, precisament, ha fet que
m'enganxés"

El 2011 vas aconseguir el millor palmarés
peró et vas lesionar...
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El 2011 és l'any de la cara ila creu perqué em
vaig lesionar en una cursa per etapes, com po-
dia haver passat en qualsevol altre lloc. Em vaig
fer una tendinitis al genoll que he anat arrosse-
gant durant dos anys. Tampoc ha ajudat el fet de
competir estiu i hivern, és un ritme que no ha fa-
cilitat la recuperació. A partir de llavors he seguit
diferents tractaments perqué quan enganxes
una tendinitis no saps com acabará.

I si a més et dediques a un esport individual
has begut oli.
Es molt més necessari estar al máxim, en un es-
port d'equip quan tens una lesió de la qual no
fas net la resta de companys ho tapen peró en
esports individuals només estás tu i a la munta-
nya has d'estar sempre al 100% i la tendinitis no
t'ho permet.

En l'ámbit médic, pel quefaa l'esportde mun-
tanya, has trobat a faltar alguna cosa?
Doncs vas una mica a cegues, et toca fer una
mica de tot, a més en aquesta lesió em vaig fer
una altra lesió tibial que em vaig tractar a tra-
vés de la FEEC, peró pel que fa estrictament al
genoll em vaig haver d'espavilar, anar trucant
portes i demanant opinions a uns i altres, també
vaig estar a la Quiron amb l'equip del Dr.Cugat...

I aquest estiu va i et trenques una cama...
Sí, corrent. Vaig ensopegar i em vaig fer un es-
quinq massa fort i vaig acabar amb Ia cama tren-
cada. En aquest cas es va activar l'asseguranqa
de la FEEC quan estava a ltália i estic anant a

la Blume que és el Consell Catalá de l'Esport a
fer recuperació cada dia. Per sort una fractura
té un inici i un final de recuperació molt més de-
finit, saps que cal un temps, en canvi amb una
tendinitis ningú es vol mullar a fer pronóstics de
recuperació perqué a cadascú se li cura d'una
manera diferent.

També hi influeix la pressió competitiva?
Es clar, el cos té uns ritmes naturals i amb el
calendari competitiu tot el dia davant no tens
temps perqué es curi com cal. Hi ha períodes
on el teu cos es troba millor i en d'altres no tant,
segurament és llavors quan ens lesionem. El fet
de voler accelerar el període de recuperació cla-
rament no ajuda.

'A vegaCes em sorprén que hagi aquantat I
anys ccmpetint, a nivell amateur i professional,
A mi que nü m'agraden tres rutines"

Pesa molt la lesió en la decisió de deixar de
competir professionalment?
No ben bé, peró durant aquests dos anys lesi-
onada hi ha hagut molts alts i baixos. Hi hagut
moments en qué he pensat ho deixo, m'agafo
una autocaravana i vaig a voltar el món. Després
m'animava i entre la gent i l'ambient, em torna-
va a enganxar. Portava massa temps així i vaig
veure que no ho gaudia igual. Tot el que fem a
la vida comporta sacrlficis perd quan ho fas de
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gust no veus les renúncies peró arriba un mo-
ment en qué comences a notar els sacrificis, no
m'ho passava bé i els moments en que sí que ho
feia no compensaven Ia resta. Llavors em vaig
dir que si aquest estiu la lesió no millorava i no
podia tornar al 100% ho deixava, m'estava bui-
dant molt psicológicament.

Quins són els sacrif icis més grans que has fet?
En el meu cas és dedicar-hi la vida. Has d'entre-
nar cada dia, tens una rutina molt estructurada.
Tot el dia penses en l'entrenament i com fer-lo
amb la lesió. El fet de viure lluny de casa o sortir
a la muntanya a mi aixó no m'ha pesat, el que
m'ha amoinat més ha estat el fet de no trobar
sentit a la competició perqué tens un impedi-
ment que no et deixa tirar endavant com vols.

"no heuria a::ribat ün he arritlet sensÉ esforq
l s*nse ir*ballar aquest d,c, Pel scrt he ting:;t

i-}I]c§ callacitats pelc ies he sa.buCes treballar,"

Hi ha molta gent qué per explicar qui és Mi-
reia Miró diuen és la Kilian Jornet en noia. Hi
estás d'acord?
El Kilian i jo som dues persones diferents, te-
nim vides que s'assemblen, som de la mateixa
generació, som amics, peró ell és ell i jo sóc jo.
No m'hi sento representada peró també ho en-
tenc perqué el Kilian ha obert la porta a tothom.
Jo sóc la Kiiian en noia, la Naila és la germana
del Kilian, el Marc és l'amic del Kilian, Ia seva

mare és la mare del Kilian, tothom és o no en
funció del Kilian, de cara al públic hem perdut la
identitat. Nosaltres hi estem acostumats perqué
en Kilian ha fet coses molt importants peró les
ambicions de cadascú són diferents. Jo sóc la
Mireia, la germana és Ia Naila, l'amic és el Marc
i la mare és la Núria.

Peró com en Kilian, tu tens un do per fer es-
port de muntanya.
Reconec que hi ha una mica de do peró no
hauria arribat on he arribat sense esforq i sen-
se treballar aquesl do. Per sort he tingut unes
capacitats peró les he sabudes treballar. És com
la sort que no la trobes sinó que la treballes. És
com a la vida, també hi ha qui es pren les coses
en positiu i qui de tot en fa un drama. És im-
portant tenir certes capacitats peró tu tries si les
explotes, sinó ho fas les capacitats es quedaran
allá, adormides. No se m'ha regalat res, ni ningú
m'ha obligat a sortir entrenar, ho he decidit, m'hi
he implicat.

T'has dedicat a l'esquí i les curses de munta-
nya peró t'hauries pogut dedicar a I'atletisme
o al tenis.
La muntanya és de tota la vida, no em veig prac-
t¡cant cap altre esport. La resta d'esports, per
mi, són massa de competició en canvi, la munta-
nya té un altre element. Per exemple, ara amb el
boom que estem vivint per córrer quan vas a la
muntanya et trobes amb gent que ve del món de
la cursa en asfalt i d'altres que vénen de l'excur-
slonisme. Jo sóc d'aquest segon grup, de base
lo sóc muntanyenca, de fet mai quan he estat a

1, 2 i 3. Pierra Menta
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Barcelona he sortit acórrer pel carrer. No m,inte-
ressa l'esport de competició pura i dura.

Segur que t'han trucat per maratons i triaflons.,.
Sempre hi ha gent que t'ho demana peró crec
que has de fer les coses perqué t,agraden i no
per I'esport en si mateix. De fet, algun cop que
he anat a nedar he pensat que per nedar i prou
no hi vaig.

Quin consell donaries a alguna persona jove
que vulgui ser com tu?
Quan jo vaig comenqar l'esquí de muntanya no
hi havia professionals en el nostre país, potser
per aixd alguns veuen el Kilian o a mi com una
referéncia. Ara bé, jo quan vaig comenqar a es_
tudiar a Font Romeu treballava als estius i no
era professional. De fet ho sóc de fa tres anys en
qué les marques m'han donat suport" EI que vull
dir, és que si algú em demana consell, li diria
que hem de fer les coses perqué ens agraden i

no per ser professionals, només així el sacrifici
i I'esforq es poden veure recompensats. Si fem
les coses perqué ens agraden les coses bones
ja vindran peró és millor que no ho esperem.
Vindrá si ha de venir.

Aquest és el teu cas? euan vas anar a Font
Romeu no pensaves que series professional?
Exacte, per a mi Font Romeu em donava l,opor-
tunitat d'estudiar i entrenar al mateix temps i era

perfecte. Podia esquiar cada dia. euan vaig
acabar d'estudiar a Font Romeu (STAp l,equi-
valent a I'INEF en esport adaptat) volia fer un
any sabátic i després fer un máster a Suissa. La
meva idea quan vaig acabar d,estudiar no era
ser professional peró les coses van anar venint
soles i vaig decidir aprofitar-ho.

La teva especialització en els estudis no és
gaire habitual.
Ja hi ha paisos on s'estudia peró sí que és for-
ga pionera. Vam fer práctiques amb persones
amb problemes d'alcoholémia, amb problemes
pulmonars...

Has pensat en reprendre els estudis...
Ara estic fent cursos puntuals, com quiromas-
satge, també estic mirant de fer seminaris de
complement, aquell máster de Suissa ara ja no
m'interessa, de moment no em veig reprenent
els estudis sinó més aviat complementant, afe-
gint nous coneixements poc a poc.

Has pensat aquestes setmanes en alguna al-
tra professió, com et veus d,aquí a i0 anys?
Bombera. Sempre he volgut ser bombera. No em
faig il.lusions perqué el tema oposicions está molt
parat itampoc sé si quan surtin podré fer-ho. Val a
dir que quan van sortir les últimes estava compe-
tint i no vaig poder presentar-m,hi. peró bombera
és una cosa que sempre he tingut allá, pendent.
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De la neu al foc passant per l'aire perqué has
comengat a practicar el salt base!
Sí, ho vaig provar i em va encantar, per a mi va
molt lligat amb la muntanya i ja tinc projectes
en ment relacionats amb el salt i la muntanya,
l'estiu que ve voldria anar a saltar al Naranjo de
Bulnes, Picos d'Europa, també la cara nord de
l'Eiger i la cima Grande Lavaredo, a les Dolomi-
tes. Els meus projectes van lligats a l'aventura
i la muntanya.

Tot i que també t'has planteiat l'ensenyament.
A principis del 2014 comenqo un projecte d'es-

"Els catalans scrrl gent molt oberta amb
una cultura de l'espcrt sufrcient per

entomar uns Jocs Oiímpics C'hivern."

cola d'esquí. Encara s'está enllestint, és una
idea que neix del centre de tecnificació que s'ha
trobat que té més demanda que oferta. A par-
tir d'aquí es van posar en contacte amb el Club
d'Esports de la Molina per tirar endavant algun
projecte en aquest sentit i des de la Molina em
van demanar si em volia encarregar jo, i vaig dir
que sí perqué crec que és una cosa que consi-
dero que m'omplirá, és un projecte maco per a
joves de 12 a 23 anys i tot i ser un projecte privat
está obert a tothom, a tots els que vulguin apren-
dre. Per mi és important primer saber anar a la
muntanya que saber competir.

La majoria de coses que has fet van prece-
dides de l'element ...1a primera vegada, ...no
existia abans, ...aquí no es fa encara...tot ho
has hagut d'aixecar de zero. Qué et va sem-
blar quan va sorgir el projecte Barcelona'Pi-
rineus2O22?
D'entrada vaig pensar que era una bogeria per-
qué al Pirineu hi ha anys que les condicions de
neu no són gaire bones... Al principi vaig pensar

són bojos peró també s'ha fet en llocs que s'ha
hagut de viatjar una hora i mitja fins a les pistes
per tant perqué aquí no es pot tirar endavant!
Catalunya és un país petit perd té de tot. Al prin-
cipi reconec que ho vaig veure precipitat, com
si anés lligat al projecte de Madrid, peró la idea
inicial Barcelona 92-Pirineu s 2022, podia f uncio-
nar, amb tot, crec que molt abans s'hauria d'ha-
ver fet feina. La part positiva d'un projecte així és
que dóna impuls als esports minoritaris de neu.
Si ara ho volen fer el 2026 no em sembla mala-
ment tot i que penso que hi ha una alternanqa
continental a l'hora de triar les seus i potser pel

2026 no tenim opcions. Unes olimpíades sem-
pre són positives, els catalans som gent molt
oberta amb una cultura de l'esport suficient per

entomar uns Jocs Olímpics d'hivern.

A qué dedicaries els diners de la candidatura?
En aquest tipus d'inversions crec que no es

busca un retorn immediat sinó a llarg termin
no crec que els diners existeixin realment, su-
poso (i riu) crec que ho fas "suposant" que 

=

ets seu olímpica les inversions i tota la res:.
vindrá rodat.

Estlu 201 3-OI\,4ireia Mlró



Et van trucar de I'Ajuntament de Barcelona per explicar-te
el projecte?
(Riu) De fet em van fer una entrevista on jo donava suport a
la candidatura Barcelona-pirineus 2022 per si finalment tirava
endavant. No sé qué en deuen haver fet d,aquesta entrevista.
Es una iniciativa esbojarrada ho sé peró si es vol tirar endavant
jo em llanqo, unes olimpÍades als pirineus encara no s,han vist.

Com a lectura positiva de tots aquests anys de competició
hi ha els idiomes? euants idiomes parles amb 25 anys?
(al llarg de l'entrevista utilitza alguna paraula en francés o
anglés per explicar-se).
Catalá i castellá de sempre, francés, anglés i també ltaliá,
tampoc gaires.. Crec que l,important és saber-se comunicar,
el més important no són els títols d,una llengua sinó tenir ga_
nes d'arribar a l'altre. per sort els títols no ho diuen tot d,Llna
persona. D'aquests anys també valoro molt en positiu haver
conegut gent diferent, altres cultures, que t,ajuden en el teu
dia a dia. Tot plegat t'obre la ment i t,ajuda perqué t,adones
que no estás sol, que no només et passen a tu les coses.
Afrontes la vida amb més optimisme, com ara, he decidit dei_
xar-ho sense amargor, sense mirar qué perdo, al contrari amb
optimisme del que pot venir en el futur.

Peró encara correrás, oi?
Sí, aquest hlvern faré alguna cursa d,equip, m,ho ha demanat
un grup de noies i en funció de com vagi la recuperació la idea
és córrer peró per passar-m,ho bé, per fer ambient, hi aniré
amb altres expectatives.

Penses fer un llibre sobre tot et que has viscut?
Alguna editorial ja m'ho ha proposat peró encara no és el mo_

ment, trobo que has d'estar molt motivada i ara estic obrint_
me a noves coses. Tinc projectes de l,escola de muntanya,
vull fer salt base, fer curses per passar-ho bé, tinc ganes de
gaudir sense pressió.

Potser aquest és el veritable any sabátic?
Potser sí (riu) peró em conec i sempre busco al.licients afe_
gits, a veure qué pot venir. Vull aprofitar per donar les grácies
als patrocinadors que m'han donat suport en aquesta decisió
i als que ara m'acompanyaran en nous reptes. I per sobre de
tots a la UEC, a la FEEC itambé a Ia FEDME, sense aquestes
estructures no hauria arribat tan lluny. A més també han estat
els primers que tan bon punt vaig dir que ho deixava es van
posar en contacte amb mi pel que fes falta.
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