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-12 an1-s, francesa. És una referéncia
l'esport i al'ui (I9 h) els exposa a

intemacional peis ser

Caldea en unaxerrad

I seu métode revolu-
cionari és un entre-
nament d'alta inten-
sitat que es fa en 3O

minuts. Com hi va arribar?
De tots els esports que he fet des
de jove, competicions d'aerdbic
esporüu, tot üpus dhrts marcials,
balls urbans, running, triatló,
sufi, skate... vaig agafar el que em
semblava millor per crearJo.

Es basa en tres sessions que es
focalitzen en el cos i en la ment.
Exacte. Hi ha el train hard (entre-
na dur) i utilitzo l'alta intensitat
cardiovascular per fer guanyar re-
sisténcia física i mental. És més
una eina perqué la gent aprengui
a lluitar pels seus objectius i a no
rendir-se. El be strong (sigues
fort) s'enfoca al treball musculaq
per deflnir múscul i conéixer el lí-
mit de cadascu, i el liue b etter (iu

"Ir[o ens hem d'entrenaÍ per
al'estiu, sinó per alavidd'

millor), que és el plaer d'entrenar
simplement per gaudir: pretenc
dir que si has entrenat dur sem-
pre hi ha una petita recompensa.

En molts gimnasos s'han posat
de moda activitats d'exercici in-
tens en poc temps. Sent que
l'han copiada?
Sí és cert. No ho sé... peró la sala
Magali está oberta des de fa 11

anys i en fa uns 15 que treballo ai-
í. Segurament he inspirat gent i
potser sóc avantguardista i he üst
les coses abans que passin... peró
el meu métode és la meva vida i
Ia interacció entre esport i vida.

De fet, du tots aquests mots ta-
tuats al cos. Quants tatuatges té?
No sabria dir-li, perd més de 40
segur! Al meu cos hi ha lemes i
valors en qué crec i per aixó in-
tento transmetre aquests valors
que m'ha ensenyat I'esport.

També ha tingut etapes difícils,
de depressió i de contacte amb
les drogues.
Sí, i vull transmetre que no som
máquines, no som perfectes i po-
dem tenir moments débils en qué

Andbank tbfereix la solució óptima per als teus
lndividual.

Un producte adaptat al teu perfil i amb avantat

al teu futur.

Per a més informació consulti amb el seu gestor o a la seva oficir
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