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CODI DE BONES PRÀCTIQUES – ESTACIÓ DE TRAIL DEL BERGUEDÀ 

(ESBORRANY) 

És per tots acceptat, que els espais naturals protegits, compleixen funcions importants. 

Mantenen la diversitat biològica, donen seient a comunitats humanes amb cultures 

tradicionals, protegeixen paisatges de qualitat, conserven zones productores d’aigua i 

sòl fèrtil i són refugi per a multitud d'espècies animals i vegetals. Però també des d'un 

punt de vista social, es mostren com a enclavaments fonamentals  

per a l'esplai del cos i la ment, enriquint la nostra salut, esperit i qualitat de vida. Espais 

per a l'oci, l'esbarjo, la cultura i l'esport, totes estan incloses dins d'aquests serveis que 

presten les àrees protegides a la societat. 

 

L’Estació de Trail del Berguedà, pretén ser una Estació referent i pionera en l’àmbit de 

les estacions d’entrenament per a corredors de muntanya. Per tal d’aconseguir-ho, ha 

de garantir una pràctica responsable d’aquesta modalitat esportiva que es 

desenvolupa en el medi natural. Aquesta guia, també busca facilitar el seu encaix en el 

territori, tenint en compte els agents socials i el seu patrimoni. 

Amb aquest codi de bones pràctiques, podem oferir un marc on els drets i deures dels 

organitzadors i dels participants estiguin ben establerts en benefici de totes les parts, 

tot garantint la pràctica responsable i sostenible. També ens ha de permetre conèixer 

els valors del territori per on transita l’activitat. 

El codi de bones pràctiques ha de ser una referència per l’Estació i pel 

desenvolupament de l’activitat, ja que serà un excel·lent sistema operatiu per garantir 

el seu correcte funcionament. 

L’Estació de Trail, és l’encarregada de vetllar i fer seguiment del compliment d’aquest 

codi (d’acord amb les normatives i reglaments vigents) i d’aplicar-lo degudament. Ja 

que l’Estació de Trail, transita pel Parc Natural del Cadí Moixeró i també per la serra 

de Catllaràs (inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural - PEIN). 

Una particularitat de l’activitat forestal és el fet que les explotacions han passat durant 

segles de generació en generació amb l’objectiu principal de millorar-les i conservar-

les. Aquest, per tant, és un fet especialment important, ja que, quan anem al bosc, 

sempre hem de tenir en compte que som a casa d’algú que vetlla per la conservació i 

millora d’aquell espai. 
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Hem de ser conscients, que aquesta activitat, pot causar possibles impactes, que es 

poden produir sobre el medi natural i socioeconòmic. La difusió de l’itinerari, la 

freqüentació corresponent i el seu ús marcat per fer-hi entrenaments, poden erosionar 

el terreny en el que es desenvolupa l’activitat. Per tant, cal que tots fem un us 

responsable de l’Estació. 

 

Seguidament, fem un recull i classificació de totes les pràctiques que poden produir un 

impacte negatiu sobre el medi natural i socioeconòmic: 

Sobre el sòl 

 

- Erosió i compactació del sòl pel trepig i pel pas dels corredors (aprofundiment o 

eixamplament del sender, degradació d’empedrat històric, obertura de nous senders 

i dreceres). 

 

- Erosió per l’ús de bastons amb punta metàl·lica. 

 

- Erosió per vehicles dels visitants. 

Sobre la flora 

 

- Afectació a espècies de flora en general, i sobretot d’espècies escasses o 

protegides, per persones o vehicles (trepig, recollida). 

 

- Entrada d’espècies invasores i ruderals. 

 

- Afavoriment d’espècies nitròfiles i ruderalització dels sectors on s’acumulen 

deixalles, excrements, etc. 

 

Sobre la fauna 

 

- Desplaçament de la fauna per la presència de corredors o del públic assistent, 

 

- Molèsties per soroll, llums nocturns, olors fortes. 
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- Fracassos de la reproducció per abandonament de nius i caus. 

 

- Interacció amb drons o altres aparells de vol. 

 

- Afectacions al comportament natural (estrès per l’estat d’alerta, dificultat d’accés a 

fonts d’alimentació limitades i a llocs de repòs diürn o nocturn, disgregació de grups 

i separació de cries de la mare fent-les més vulnerables a la depredació). 

 

- Alteracions greus pels destorbs en període hivernal (despesa energètica no 

assumible a l’alta muntanya provocada per la fugida, amb reducció de fitness (2), 

supervivència i reserves per a la reproducció). 

 

- Desaparició o disminució d’espècies per freqüentació excessiva de sectors crítics. 

 

- Molèsties i depredacions per part dels gossos que acompanyen alguns corredors. 

 

Sobre el medi socioeconòmic 

 

- Molèsties als ramats domèstics. 

 

- Interacció amb gossos protectors de ramats. 

 

- Deixar tanques ramaderes o particulars obertes o trencades. 

 

- Conflictes amb altres usuaris dels senders i l’espai (afectacions a interessos de la 

propietat, als caçadors, a altres excursionistes en busca de calma i tranquil·litat, al 

turisme rural, etc.) 

 

- Obertura de nous camins, amb especial incidència a les finques particulars. 

(2) En el camp de la biologia de la conservació i l'estudi de l'evolució i genètica de les 

poblacions, es defineix l'aptitud biològica (o fitness, en anglès) com la capacitat d'un 

individu per reproduir-se amb un genotip determinat, i normalment és igual a la 

proporció de gens de l'individu en els gens totals de la generació següent. 
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L’Estació, té com a objectiu, promoure una actitud responsable dels participants, 

acompanyants i visitants. És fonamental vetllar pel comportament adient de les 

persones, tot minimitzant les molèsties ocasionades i oferir una imatge d’educació i 

respecte envers els veïns i les activitats de la zona per on transcórrer l’Estació de Trail. 

L’Estació es fa responsable de que no quedi afectat cap element del patrimoni natural i 

de la propietat per efecte dels participants i acompanyants, en cas que així sigui, de 

dur a terme les mesures necessàries per corregir els possibles impactes negatius.  

 

Aquesta activitat, té la peculiaritat que es fa un us intensiu de productes energètics 

d’alimentació. L’usuari de l’Estació, un cop finalitza la seva activitat, ha de garantir 

l’eliminació de tot tipus de residu i rastre sobre el medi. Es recomana incorporar un 

sistema de sancions per als participants que no facin una gestió adequada dels 

residus.  

 

El retorn d’experiències pot millorar l’organització i celebració d’esdeveniments en 

benefici de totes les parts. 
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ANÀLISIS DE L’ACTIVITAT – QUÈ ÉS EL TRAIL RUNNING? 

Les curses per muntanya, són una modalitat esportiva que pot desenvolupar-se en 

Alta, Mitja i Baixa Muntanya. Els esportistes que participen en aquestes competicions 

no només han de ser ràpids, sinó demostrar una enorme capacitat de resistència. La 

distància mínima perquè un circuit sigui considerat competició oficial, excepte en el cas 

del Quilòmetre Vertical, és de 21 quilòmetres, amb un desnivell mínim acumulat en 

pujada de 1.000 metres. El recorregut de les competicions serà sempre per pistes i 

camins no asfaltats, senders, barrancs, etc. El recorregut de la cursa, no superarà el 

50% de pista transitable per a vehicles. 

 

Depenent del terreny en què es realitzi la competició, poden fer-se ascensos i 

descensos amb cordes, encara que la zona grimpada no pot superar el grau II de 

dificultat o els 40º de pendent. 

 

Aquesta modalitat esportiva ha experimentat en els darrers anys un espectacular 

creixement des de tots els punts de vista: ha augmentat el nombre de carreres, la 

participació en les mateixes, han aparegut els primers equips organitzats i també han 

arribat els patrocinadors. 

VALORS I RESPONSABILITATS DE L’ESTACIÓ EN VERS EL TERRITORI: 

 

- L’Estació ha de desenvolupar un paper important en la divulgació dels valors 

naturals i culturals de l’espai on es desenvolupa i es promouen conductes 

respectuoses amb el medi natural. 

 

- Alguns aspectes que limitaran el desenvolupament d’aquestes activitats 

estaran relacionats amb la fragilitat del territori, la seva vulnerabilitat, 

erosionabilitat, presència d’hàbitat o espècies de flora o fauna especialment 

sensibles o protegides, així com la presència d’altres elements singulars del 

patrimoni natural o cultural. 

 

- Aquestes activitats han de ser compatibles amb els drets de la propietat privada, les 

seves activitats econòmiques i les activitats que altres usuaris puguin desenvolupar 

en aquests enclavaments. En el cas de que la prova discorri per finques privades, 
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l’organització ha de disposar de la corresponent autorització dels propietaris de les 

finques. 

- L’organització, assumeix i es fa responsable de ser un clar exemple en tot el 

que faci referència als valors i al respecte medi ambiental. Fent campanyes 

per promocionar aquests valors, per tal d’aconseguir que es generin el menor 

nombre de residus possibles en tota l’Estació de Trail. 

 

- Buscar formes que potenciïn el consum de productes locals (km 0) i material pels 

participants, que afavoreixin l’economia de proximitat i redueixin el mínim les 

distàncies pel seu transport (criteris de sostenibilitat, petjada ecològica...). 

 

- Aconseguir la certificació ambiental i els segells de qualitat ambiental de la FEDME 

(Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada) o EUROPARC Espanya. 

Aquests segells inclouen una avaluació ambiental que justifiqui la mínima afecció de 

l’Estació. 

 

- Oferiment als participants de la prova i/o la pròpia entitat organitzadora, que puguin 

aportar una petita quantitat econòmica per col·laborar en tasques de restauració i 

neteja de l’espai protegit. El cobrament d’aquesta quantitat podria realitzar-se a 

través d’una entitat de custòdia del territori, clubs de muntanya locals o d’una ONG 

que desenvolupi activitats de voluntariat ambiental en col·laboració amb l’espai 

protegit. 

CRITERIS DE COMPORTAMENT A SEGUIR DELS USUARIS: 

 

- S'evitaran les emissions sonores dins el medi natural (megafonia). Prohibició de 

llançament de coets i pirotècnia, incorporar grups musicals o megafonia com 

ambientació. 

 

- Queda prohibit el llançament de residus en el medi natural. 

 

-   Evitar l’ús de bastons en els trams en què no es consideri necessari (risc d’erosió o  

com a mesura d’autoprotecció per les característiques del terreny). 
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-    Utilitzar bastons sense punta metàl·lica o amb punta de goma. 

 

-    Promoure el silenci. 

 

-  Actuar d’una forma responsable davant ramats domèstics i/o gossos protectors al 

mig de l’itinerari. 

 

- Respectar i tancar els filats ramaders i les tanques. 

 

- Sempre que es pugui, utilitzar l’Estació amb la presència de llum natural, evitant 

horaris nocturns. En el cas de que se’ns faci de nit, s’ha d’intentar evitar els 

enclavaments més sensibles i fràgils des d’un punt de vista de conservació del 

trajecte. 

VALORS I RESPONSABILITATS DELS PARTICIPANTS VERS EL TERRITORI: 

 

- Informar-se i respectar els valors naturals, socials i culturals del territori recorregut. 

És una bona ocasió per conèixer i gaudir d'aquests espais. 

 

- Conèixer la cartografia de la zona i saber interpretar els mapes indicats, ja sigui en 

format paper o digital, com a mesura de seguretat. 

 

- Informar sobre les prohibicions de provocar alteracions sobre les espècies de fauna 

i flora, la seva captura o molèstia intencionada i el dany o recol·lecció de les 

espècies de flora o de qualsevol de les seves parts (flors, fruits, etcètera). 

 

- Informar sobre les prohibicions de danyar el medi geològic o el sòl, utilitzant els 

camins i senders existents, evitant el trànsit camp a través, a la mesura del 

possible. 

 

- Convidar a que cadascú sigui responsable dels seus residus i transportar-ho fins a 

la seva residència habitual o en tot cas, fins al lloc de recollida selectiva, en els 

nuclis urbans. 
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- Informar sobre la conveniència de no utilitzar llumins i cigarrets, si s'utilitzen, hauran 

d’apagar-se acuradament, dipositant les burilles en contenidors. 

 

- Informar-se de les previsions meteorològiques abans de sortir per decidir el millor 

moment i el material més adient. Informar-se i respectar la xarxa de camins, tant per 

a l’accés amb vehicles motoritzats com per a les zones habilitades d’aparcament. 

 

- Respectar el pas per zones de titularitat privada i els seus drets. 

 

- Queda prohibit encendre foc. En cas d’incendi, seguiu les recomanacions dels 

serveis d’extinció. 

 

- Conèixer els valors culturals i les tradicions del territori, fet que facilitarà moure’s per 

l’entorn (activitats econòmiques tradicionals de zones de muntanya, costums i 

formes d’organització social, festivitats, fires, productes locals, aspectes folklòrics i 

mitològics). 

 

- Valorar la possibilitat que els corredors participin amb el manteniment i la 

restauració dels senders pels que transcórrer l’Estació de Trail. 

 

- Respectar l’itinerari establert i marcat per l’Estació de Trail, no sortint d’aquest. 

Evitar senders secundaris al sender principal. No fer dreceres camp a través. 

 

- Evitar retallar les corbes per l’interior. 

 

- Prohibit llençar deixalles (desperfectes, embolcalls, aliments o material), excepte en 

els llocs habilitats per l’organització. 

 

- No emetre senyals ni centelleigs lluminosos, excepte la il·luminació frontal del 

recorregut en trams nocturns. 

 

- Denunciar qualsevol conducta medi ambiental negligent d’altres corredors. 

 

- No cridar durant el recorregut. Mantenir-se en silenci. 
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- Evitar trepitjar en l’interior de zones humides: basses, rierols, canonades, etcètera. 

 

 

 

Impactes ambientals i relació amb la fauna i flora locals 

 

- Actuar de manera respectuosa i discreta, minimitzar els impactes i restaurar les 

condicions de l’entorn natural del lloc. 

 

-  Utilitzar sempre camins i senders senyalitzats i evitar fer dreceres per no malmetre 

el sòl i els ecosistemes. 

 

- Guardar els embolcalls de menjar o beure (barretes, gels, etc.) i dipositar-los als 

contenidors adients en arribar als punts de recollida selectiva de residus. 

 

- Conèixer les espècies de fauna i flora locals pot ajudar a prevenir danys, tant a 

espècies protegides de la zona com per situacions de risc com ara intoxicacions. 

 

- Evitar la introducció de noves espècies i netejar el calçat abans de realitzar 

l’activitat a l’Estació de Trail, a fi de no deteriorar els recursos i processos naturals 

dels ecosistemes locals. 

 

- Evitar molestar la fauna salvatge pel risc d’alterar-ne els cicles vitals i com a mesura 

d’autoprotecció. 
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- Respectar el tancament i la senyalització dels camins per a la preservació de la 

fauna. 

 

- Aquests camins poden passar per zones de cria d’espècies amenaçades i la 

presència humana pot posar-ne en risc la reproducció i supervivència. 

 

- Respectar els ramats domèstics i tancar les tanques o els filats que calgui obrir al 

nostre pas. També es recomana voltar els ramats (mai travessar-los pel mig) i 

alentir el ritme fins a allunyar-nos-en. 

 

- En cas d’urgència, enterrar les nostres deposicions i/o recobrir-les amb elements 

naturals com terra i pedres, i en llocs adients (fora de l’aigua, allunyats de llocs de 

pas o reunió). 

 

- Prioritzar els sistemes de transport públic i/o col·lectiu per als desplaçaments fins 

als punts d’inici o final del recorregut. 

 

Solidaritat, companyonia i coneixement de les limitacions pròpies 

 

- Convé respectar valors essencials com la humilitat, l’equitat, la solidaritat, el 

respecte i la companyonia. 

 

- Atendre les persones accidentades que trobem durant el recorregut. 

 

- Respectar el medi natural i les persones que habiten el territori, ja sigui als pobles o 

a les masies, a les bordes o als refugis de muntanya. 

 

- Ser conscient de les limitacions pròpies físiques i tècniques. 

 

- Les pràctiques de dopatge, a banda de ser un auto engany, suposen un risc per a la 

salut que cal evitar i denunciar. 

 

- Programar conscientment la durada de l’activitat segons les característiques del 

recorregut i les possibilitats pròpies. 
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- Adequar les reserves d’aigua i energètiques necessàries segons el recorregut 

escollit. 

 

 

Penalitzacions  

L’organització vetllarà per l’estricte compliment de les obligacions, i en el seu cas, 

per l’aplicació de les penalitzacions estipulades. Els temps de les penalitzacions els 

decidirà l’organització en funció del benefici obtingut i el perjudici causat. 

 

Són causa de penalització o fins i tot desqualificació: 

 

- Tirar deixalles durant el recorregut. 

 

- Abandonar residus fora de les papereres. 

 

- Abandonar l’itinerari establert. Retallar el recorregut o utilitzar dreceres. 

 

- Travessar llocs sensibles per la flora i la fauna, prèviament informats i 

senyalitzats (habitants singulars, zones humides d’interès, basses, rierols 

temporals, canonades, etcètera). 

- Cridar o emetre sons (xiulets) o llums (centelleigs) que puguin generar 

molèsties a la fauna o a la resta d’usuaris de l’espai sense causa justificada. 

 

- Senyalitzar part del recorregut amb esprai, pintures o altres elements 

indelebles. 
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PART ESPECÍFICA DE TREBALL DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT (en 

desenvolupament) 

 

A continuació es mostra un conjunt d’obligacions medi ambientals recopilades de varis 

reglaments de carreres per muntanya. 

 

És recomanable tenir previstos mecanismes per cobrir possibles desperfectes sobre la 

propietat. Cal tenir en compte que els propietaris dels terrenys poden sol·licitar una 

inspecció de la situació inicial amb els promotors de l’activitat que serveixi de 

referència per als possibles danys. 

 

Finalitzada l’activitat, caldrà contrastar amb els propietaris dels terrenys, òrgans 

gestors d’espais naturals protegits, si és el cas, i administracions locals si el resultat és 

l’adient un seguit d’accions medi ambientals. 

I de plantejar les mesures ambientals, de respecte a la propietat dels terrenys 

rústics i de seguretat per als participants i visitants més adequades en els punts 

de risc, segons el tipus i grau de dificultat de l’activitat. Per a un coneixement i 

identificació més acurats de les repercussions de les curses i marxes per 

muntanya en el medi natural (aplicable també a d'altres activitats esportives o 

recreatives, com és el cas de la pràctica de BTT),  

 

És recomanable desenvolupar eines metodològiques que ajudin a quantificar de 

manera precisa els impactes a través d'una sèrie de paràmetres mesurables i 

indicadors. També és interessant establir les aptituds específiques dels traçats 

susceptibles d'acollir curses, marxes i activitats esportives, a partir de variables 

concretes. 

 

L'informe emès per l'Administració s'haurà de fonamentar en la protecció dels valors 

naturals i culturals i en la compatibilitat de l'activitat en qüestió amb altres usos i 

activitats, i s’haurà d’argumentar, basant-se en dades objectives, sense excloure 

l'aplicació del principi de cautela ambiental en aquells casos en què la insuficiència de 

coneixements ho justifiqui. 

Preveure com minimitzar els impactes ambientals 
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El trànsit i les aglomeracions de persones associats a la celebració de les curses i 

marxes per muntanya poden tenir efectes negatius sobre el medi natural. Moltes 

vegades, aquests esdeveniments busquen entorns naturals de gran bellesa on 

desenvolupar-se que són, sovint, espais naturals protegits. En general, i amb 

independència de si es tracta d’una zona protegida o no, tant en la fase de preparació, 

celebració com en acabat, cal vetllar per minimitzar els impactes ambientals 

negatius de la cursa o marxa. Alguns elements a tenir en compte seran: el control 

dels envasos i embolcalls, l’erosió sobre el terreny o el destorb a la fauna silvestre. 

Alhora, és imprescindible valorar per part dels gestors la capacitat de càrrega del 

territori pel que fa a aquest tipus d’activitat (entesa com el nombre màxim de corredors 

participants) i la freqüència de curses o marxes, i preveure que la celebració de 

l’activitat hi sigui compatible. 

 

Les activitats que se celebrin en zones forestals en èpoques de calor hauran de 

considerar el risc d'incendi forestal. 

 

Caldrà comptar amb una persona de contacte de l'organització sobre les qüestions de 

seguretat i emergències, que haurà d'estar en contacte amb les administracions 

competents de protecció civil i gestió d'emergències, tant dels municipis i 

administracions locals com del Govern. 

 

Document d’identificació i correcció d’impactes  

 

És un apartat fonamental dins la memòria tècnica, que té com a objectiu identificar i 

minimitzar els possibles impactes ocasionats en espais protegits, pel 

desenvolupaments de la prova. La ponderació, així com definir les mesures 

necessàries per disminuir-los. A demés, l’espai protegit ha de servir com a eina de 

referència clau per valorar la idoneïtat de la prova des de un punt de vista ambiental. 

El document ha d’entendres com una reflexió prèvia pels organitzadors, sobre les 

conseqüències i repercussions en el desenvolupament d’aquests esdeveniments en 

espais protegits. 

 



 
 

 
16 

 

Aquest apartat, entre altres aspectes, haurà de contenir la informació necessària per 

assegurar: 

- Que els itineraris proposats utilitzen la xarxa viària de l’espai protegit. 

 

- Que s’identifiquen les zones crítiques per la sensibilitat ecològica de la fauna, flora... 

 

- Que s’eviten els recorreguts per zones urbanes remotes o aïllades, allunyades de 

les zones habilitades per l’ús públic, especialment vulnerables o que presenten 

problemes de seguretat. 

 

- Que es tinguin en compte, si és necessari, mesures que mitiguin els impactes, per 

exemple: modificacions de traçat o de dates, limitació de número de participants, 

etcètera. 

 

Totes les proves han d’incloure aquest document d’identificació i correcció d’impactes 

en una memòria tècnica. El contingut mínim ha d’incorporar tots els aspectes que es 

mostren a continuació: 

 

- Modificacions substancials 

- Fitxes o taules per la recollida d’impactes 

- Fitxa per la proposta de mesures correctores 

- Fitxa per l’avaluació final d’impacte 

- Dins de l’apartat ambiental, hi hauria un reglament que recollirà obligacions, 

sancions i/o penalitzacions que repercuteixin en el corredor respecte el seu 

comportament amb el medi ambient. 

 

Les entitats organitzadores de les proves complimentaran aquesta apartats amb la 

informació que puguin aportat i si aquesta es considera insuficient, incorporaran totes 

les consideracions i prescripcions que s’haurien de consultar prèviament a l’òrgan 

gestor de l’espai protegit. 

 

L’òrgan gestor serà l’encarregat d’identificar si la prova travessa enclavaments fràgils o 

singulars, per exemple, àrees d’espai protegit qualificades d’alta sensibilitat en la seva 

zonificació (zones de reserva), hàbitats especials o fràgils, enclavaments amb 
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espècies catalogades, rares o amenaçades, nius de rapinyaires, nous o ja existents, 

etcètera. 

 

En aquest cas, es valoraran, conjuntament amb l’entitat organitzadora, els possibles 

impactes i la definició de mesures correctores concretes segons el impacte identificat. 

Tota la informació generada s’integrarà en l’apartat d’identificació i correcció 

d’impactes, dins la memòria tècnica, per successives edicions de la prova, sempre i 

quan no es modifiquin les característiques d’aquesta o s’alterin les condicions 

ambientals. 

 

En el cas de detectar que el traçat de la carrera pot provocar incidències ambientals 

que afectin els principals objectes de conservació de l’espai protegit o enclavaments 

singulars d’alta fragilitat ambiental, així com el cas de que l’entitat organitzadora 

prefereixi assumir l’avaluació ambiental i en tot cas, sempre que a instàncies de 

l’administració ambiental, no vulgui modificar el recorregut o altres característiques de 

la prova, l’entitat organitzadora haurà d’elaborar una memòria ambiental. 

 

Es valorarà positivament l’oferiment de que els participants de la prova o la 

pròpia entitat organitzadora, puguin aportar una petita quantitat econòmica per 

col·laborar en tasques de restauració i neteja de l’espai protegit. El cobrament 

d’aquesta quantitat podria realitzar-se a través d’una entitat de custòdia del 

territori, clubs de muntanya locals o d’una ONG que desenvolupi activitats de 

voluntariat ambiental en col·laboració amb l’espai protegit. 

 

La FEDME (Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada) o 

EUROPARC Espanya poden fomentar la certificació ambiental o els segells de 

qualitat ambiental per aquests tipus de proves. Aquests segells inclouran una 

avaluació ambiental que justifiqui la mínima afecció de l’Estació. 

 

CONSELLS NUTRICIONALS 
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En el següent apartat, volem donar un seguit de consells nutricionals per a tots els 

usuaris de l’Estació. Una base de com fraccionar la nostra dieta al llarg del dia i també 

donar uns hàbits alimentaris bàsics per tal de desenvolupar una programació diària, i 

d’aquesta forma tenir una alimentació equilibrada. A més a més, també donarem un 

seguit de consells sobre hidratació per tal de seguir abans, durant i després de 

l’entrenament. A la vegada, també promocionarem un estil de vida saludable.  

Dieta fraccionada: 

Esmorzar: 15% 

Mig Matí: 10% 

Dinar: 30% 

Berenar: 15% 

Sopar: 25% 

Ressopó: 5% 

Depenent de l’hora en que realitzem l’activitat, aquests valors percentuals podrien 

modificar-se i accentuar més un àpat que un altre depenent del moment del dia en que 

realitzem l’activitat. 

Exemples d’àpats equilibrats: 

Esmorzar:  

Suc: Ens aporta vitamines, minerals i fibra. 

 

Iogurt: Beneficiós pels ossos ja que ens aporta calci. 
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Cereals: Que ens donaran aquella aportació d’energia necessària per l’organisme. 

 

Mig matí: 

Aigua 

 

Proteïna: 

Mitjançant aportació d’embotit baix en greix: Gall d’indi, pernil dolç... 

 

 

Cereal 
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A partir del pa obtenim energia. Sempre prioritzarem aquells cereals integrals abans 

que farines blanques o refinades. 

 

Dinar i Sopar 

1r Plat: Arròs, Pasta, Patata, Llegum i Verdura (preferentment farines integrals abans 

que farines blanques o refinades). 

 

 

2n Plat: Carn, Peix o Ous (amb guarnició de verdura) 
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Postres: Fruita o làctic 

 

 

Acompanyarem l’àpat amb Aigua, Pa i Oli d’Oliva. 

Berenar: 

Cereals, làctics, fruits secs i/o fruita. 

 

Ressopó: 

Làctic 

 

 

Consells hídrics 
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L’aigua és el component més important de l’organisme, essencial per a la vida. Per 

tant, és important que l’esportista tingui una bona hidratació abans, durant i després de 

l’exercici. Hem d’entendre, que entre el 50-60% de la massa corporal és aigua. L’aigua 

és un nutrient acalòric (no aporta calories). La pèrdua tant sols d’un 10% d’aigua 

corporal suposa un greu risc per la salut. 

De forma breu, esmentem els processos que s’impliquen de forma directe en diferents 

funcions: 

- Refrigeració. 

- Aportació de nutrients a les cèl·lules musculars. 

- Eliminació de substàncies de desfet. 

- Lubricació d’articulacions. 

- Regulació dels electròlits en sang. 

La termoregulació i l’equilibri de líquids són factors fonamentals en el rendiment 

esportiu. 

La deshidratació, és la pèrdua dinàmica de líquid corporal, degut a la suor, al llarg d’un 

exercici físic, sense reposició de líquids o quan la reposició de líquids no compensa la 

quantitat perduda. Hem de ser conscients, que la deshidratació té un impacte negatiu 

sobre la salut i el rendiment físic. 

La deshidratació pot produir-se per: 

1) Esforç físic intens (deshidratació involuntària). 

2) Restricció de líquids abans i durant l’activitat física. 

3) Exposició a una ambient calorós i humit. 

4) Utilització de diürètics. 

Els efectes de portar una hidratació incorrecte són els següents: 

- Reducció del volum sanguini (plasma). 

- Disminució flux sanguini cutani (termoregulació). 

- Disminució de la taxa de sudoració. 

- Disminució en el calor dissipat. 

- Augment de la temperatura central. 

- Augment en el consum de glicogen muscular. 



 
 

 
23 

 

La sensació de set, no sempre és un indicador fiable de que el cos necessiti aportació 

de líquids, és per això, que l’Estació de Trail vol fomentar unes pautes correctes 

d’hidratació que acompanyin a la resta de dieta diària (sempre adaptat a les 

necessitats individuals) que acompanyat d’un bon descans i un estil de vida saludable, 

conformen l’entrenament invisible. 

És important, que els usuaris de l’Estació de Trail, coneguin les begudes esportives o 

per a l’esportista. Aquestes begudes estan dissenyades per persones que realitzen un 

gran esforç físic i amb un intens desgast muscular. Aquestes begudes, presenten una 

composició específica per aconseguir una ràpida absorció d’aigua i electròlits (ajuden 

a regular l’equilibri de líquids en l’organisme i són fonts riques en sodi, clor i potassi) i 

prevenir la fatiga, sent aquests els objectius principals: 

1) Aportar hidrats de carboni que mantinguin una concentració adequada de 

glucosa en sang i retardin l’esgotament dels dipòsits de glicogen.  

2) Reposició d’electròlits, sobretot de sodi. 

3) Reposició hídrica per evitar la deshidratació. 

Reposició i requeriment de líquids en l’esportista 

És de vital importància per l’esportista, està ben hidratat durant tot el dia. Com a norma 

bàsica, l’esportista, ha de consumir aigua o beguda per a l’esportista, durant tot el dia i 

si ens referim a l’entrenament concretament tant abans com durant com després s’ha 

d’estar ben hidratat. És per això, que per tal d’arribar als nivells adequats de consum 

de líquids és necessari adquirir uns hàbits determinats. 

Un seguit de pràctiques que pot portar en pràctica l’esportista per conèixer els seus 

nivells d’hidratació seria: controlar el color de la orina, l’osmolaritat del plasma i el 

control del pes matinal. 

Abans de l’exercici: 

Es recomana una ingesta de 400-600 ml d’aigua o beguda esportiva 1-2h abans de 

l’exercici per començar l’activitat amb una hidratació adequada. Això ens permetrà un 

menor augment de la temperatura central corporal de l’esportista i disminueix la 

percepció de l’esforç. Si a més a més, consumim una beguda amb hidrats de carboni 
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(beguda esportiva), aquests ajudaran a omplir completament els dipòsits de glicogen 

del múscul. 

Durant l’exercici: 

És important que comencem a veure poc després d’haver iniciat l’activitat, amb 

intervals regulars amb la finalitat de consumir líquids a un ritme que permeti reposar 

aigua i els electròlits perduts per la sudoració i també a mantenir els nivells de glucosa 

en sang. Obtenir un equilibri hídric de forma perpètua és molt complicat degut a molts 

factors, però és important que l’esportista presti molta atenció. 

Un altre punt important a remarcar és que durant l’activitat no ens guiarem per la set, 

sinó que el nostre objectiu serà fer la ingesta de fluïts per tal de mantenir el pes 

corporal. Les recomanacions serien les següents: 

- 500ml – 2h abans de l’esforç. 

- 120 – 180ml cada 15-20 minuts durant tot l’esforç (en ambient calorós i humit). 

- Entrenaments d’ingesta de líquids de forma regular. 

Després de l’exercici: 

La reposició de líquids després de l’exercici és fonamental per a l’adequada 

recuperació de l’esportista i ha d’iniciar-se tant ràpid com sigui possible. 

Una manera molt pràctica per tal de saber la quantitat de líquids que hem de reposar 

és pesar-nos abans i després d’entrenar. La diferència entre ambdós pesos ens indica 

el líquid que hem perdut i per tant, el que hem de consumir per rehidratar-nos d’una 

forma correcte. 

En aquells exercicis de llarga duració, s’aconsella una beguda que tingui sodi, que 

permet augmentar la retenció de líquids i subministra l’electròlit eliminat per la suor. 

També s’ha d’administrar hidrats de carboni per reposar aigua de forma ràpida els 

dipòsits de glicogen muscular, gastats durant l’esforç. 

Recomanem que després de l’exercici no beguem aigua sola. L’aigua ha d’anar 

acompanyada d’hidrats de carboni i sodi. Si finalitzem una sessió d’entrenament amb 

deshidratació condicionarà el rendiment de la següent sessió si no ho restituïm 

completament. Per exemple: Si hem perdut 1kg de pes per aigua en la sessió 
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d’entrenament, hem de restituir-ho en un 150%, per tant, no beurem 1l d’aigua, sinó 

que en beurem 1,5l. Això pel que fa l’aliment líquid. Si tenim en compte l’aliment sòlid, 

és important que prenem aliments que aportin sodi i calci, d’aquesta manera baixa la 

producció d’orina (tenint major retenció de fluids).  

Altres observacions i consideracions: 

- Els líquids, sigui quina sigui la seva temperatura, sempre tenen efectes 

positius. Tot i que les begudes fresques, sempre venen més de gust en les 

carreres de llarga duració, sobretot si es realitzen en ambient calorós. 

 

- És molt important, aconseguir i mantenir un bon estat d’hidratació previ a la 

competició, però això no ha de substituir la presa de líquids durant el transcurs 

de la mateixa, per evitar la deshidratació i la hipertèrmia. 

 

- Les molèsties digestives ocasionades per la pressa abundant de líquids durant 

la competició, es pot evitar ingerint-ho durant els entrenaments, per habituar-

se. 

 

- No es recomana la ingesta de begudes de graduació alcohòlica durant la 

pràctica esportiva. 

 

Dades a tenir en compte sobre la composició de la solució per rehidratar: 

- Que aporti energia en forma d’hidrats de carboni d’absorció ràpida. 

- Que reposi els electròlits i l’aigua perduda durant l’activitat. 

- Que s’absorbeixi bé en l’intestí.   

- Que tingui bon gust. 

- Que mantingui el volum plasmàtic. 

- Que no tingui alcohol. 
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Estil de vida saludable 

Activitat física 

Altres aspectes que us ajudaran a tenir una vida activa: 

- Si feu un trajecte en metro o en autobús, podeu baixar unes parades abans i acabar 

el trajecte caminant. 

- Si aneu en cotxe, aparqueu a deu minuts del destí i acabeu el trajecte caminant. 

- Agafeu les escales i feu salut. A la feina fem salut: pugem escales! 

- Utilitzeu la bici (Bicing i altres serveis de bici municipal). 

- Consulteu la pàgina web del Centre excursionista de Catalunya. 

 

A més a més totes aquestes propostes ajudaran a reduir el diòxid de carboni. 

Alimentació 

- Adopteu les pautes de l'alimentació mediterrània. 

- Prioritzeu l'oli d'oliva, tant per cuinar com per amanir. 

- Preneu al menys cinc peces de fruita i verdura al dia. 

- No modifiqueu l'alimentació sense l'assessorament d'un professional qualificat. 

- L'aigua és la beguda més saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cec.cat/
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ENTRENAMENT 

Aquest apartat, pretén ser d’ajuda a tots els corredors de l’Estació de Trail. 

Contextualitzarem l’activitat des d’un punt de vista teòric, explicarem les 

manifestacions que es desenvolupen, donarem eines per controlar l’entrenament 

individual i també posarem exemples de sessions d’entrenament per tal d’orientar els 

usuaris. L’Estació recomana, que avanç d’iniciar qualsevol programa d’entrenament, 

ens posem a disposició d’un especialista en la matèria, com pot ser un entrenador 

esportiu, per tal que ens planifiqui una rutina d’entrenament. 

MARC TEÒRIC: 

El Trail Running, és una activitat on la resistència és la qualitat física que més es 

desenvolupa.  Entenem com a resistència, la capacitat de realitzar una prestació d’una 

determinada intensitat, sense el deteriorament de l’eficiència mecànica, tot i 

l’acumulació de fatiga. 

OBJECTIUS TREBALL RESISTÈNCIA: 

- Mantenir una determinada intensitat de treball durant la duració de la 

competició. 

- Augmentar la capacitat de suportar les càrregues pròpies de l’entrenament i de 

la competició. 

- Estabilitzar la tècnica esportiva i la capacitat de concentració. 

- Afavorir una ràpida recuperació després dels esforços. 

Fruit d’un entrenament constant, es generen uns processos adaptatius, que venen 

definits en les següents fases: 

1 – Variació del programa motor (sobre 7-10 dies). 

2 – Augment de les reserves energètiques (sobre els 20 dies). 

3 – Millora dels sistemes i estructures reguladores (sobre els 30 dies). 

4 – Millor coordinació dels sistemes de control (sobre els 40 – 60 dies). 
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Aquests processos, dependran de les reserves adaptatives del corredor. Si està molt 

entrenat, no passarà per totes aquestes fases, sinó que només es produirà la última o 

alguna de les demés en menor mesura. 

Fent referència a la resistència, un corredor de muntanya, expressarà en major 

mesura, la resistència aeròbica. 

Què és la resistència aeròbica? 

És una manifestació de la resistència, que ens permet realitzar un treball mecànic on 

la major part de l’energia s’obté de la glucòlisi aeròbica i de la lipòlisis. 

CÀRREGA D’ENTRENAMENT 

La càrrega d’entrenament és una magnitud que ve determinada pel volum i la 

intensitat. D’una forma simple, la càrrega és el resultat de relacionar la quantitat 

d’entrenament amb la qualitat. El volum és la durada de l’esforç i la intensitat és el 

nivell d’esforç respecte el nostre màxim. Podem definir la càrrega d’entrenament com 

la ‘quantitat d’estímul’ que oferim a l’organisme al realitzar un entrenament. 

CONCEPTE DE CÀRREGA 

‘Totalitat d’estímuls d’entrenament utilitzats per pertorbar la homeòstasis i provocar els 

efectes de l’adaptació’ (Zintl, 1991). 

 

Alhora de controlar la intensitat de l’entrenament, recomanem utilitzar la freqüència 

cardíaca, on tenim vàries opcions: 

- Freqüència cardíaca màxima (FCmàx), que podem obtenir de dos formes: 

o Mètode directe: Esforç progressiu de més de 3 minuts de durada on els 

últims 30 segons siguin al 100% de la intensitat (ho mesurem amb 

pulsòmetre). 
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o Mètode indirecte: Mitjançant fórmules aproximades: 

 FC. Homes 209 – (0,7 * edat) 

 FC. Dones 214 – (0,8 * edat) 

Una vegada coneixem la FC màxima, podem determinar la intensitat de l’entrenament 

mitjançant la següent fórmula: Intensitat = FC màxima x intensitat. 

- Freqüència cardíaca de reserva: És una molt bona opció per a determinar la 

intensitat de l’entrenament. Aquesta fórmula té en compte les pulsacions sobre 

les que podem entrenar i ve definida en la següent expressió:  

Intensitat = FCbasal + (FCmàxima – FCBasal) * % Intensitat 

 

- L’Escala de Börg: És una escala de percepció subjectiva de l’esforç. És 

important coneixes bé per tal que pugui ser fiable. 

1- 14 

6-  

7 molt, molt lleuger 15 fort (molt pesat) 

8 16 

9 molt lleuger 17 molt fort 

10 18 

11 bastant lleuger 19 molt, molt fort 

12 20 

13 una mica fort 

 

Aquest valor, el podem relacionar amb la freqüència cardíaca: 

 FC = ESCALA BÖRG x 10 

 

ZONES D’ENTRENAMENT 

Per tal de treballar la resistència aeròbica, s’han fet moltes propostes teòriques. Pels 

corredors de llarga distància, es creu recomanable diferenciar 5 zones d’entrenament: 

Zona 1: 
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És la zona més suau o d’intensitat més baixa. Correspondria a un 40 – 50% de la FC 

màxima. Serien totes aquelles activitats mínimes per estar actiu (caminar). 

Zona 2: 

Trotar a poc a poc o caminar ràpid es trobaria a dins d’aquesta zona d’entrenament. 

Zona mitja en la que generalment ens trobaríem entre un 60 – 70% de la nostra FC 

màxima. Molt útil per a realitzar una correcta recuperació. 

Zona 3: 

Anomenada també ‘aeròbic lleuger’, treballem en el llindar aeròbic, entre un 75 – 80% 

de la nostra FC Màxima. El volum total de la sessió és entre els 45’ – 90’. És una zona 

d’entrenament, en que la producció d’energia, s’obté a partir de la glucosa i dels 

greixos. Persegueix els següents objectius: 

- Treballar l’eficiència aeròbica. 

- Crear una base d’entrenament específic. 

- Accelerar la recuperació de les càrregues d’entrenament (dins i fora de la 

sessió). 

- Mantenir la salut dels sistema cardiovascular i mantenir el pes ideal ( és de vital 

importància treballar aquesta zona). 

Zona 4: 

També anomenada ‘aeròbic mig’, treballem en el llindar anaeròbic, entre un 81 – 90% 

de la FC Màxima. El volum total de la sessió és entre els 30’ – 60’. La producció 

d’energia, s’obté majoritàriament de la glucòlisis anaeròbica i també dels greixos. 

Persegueix els següents objectius: 

- Millorar la capacitat aeròbica. 

- Millorar l’eficiència aeròbica. 

- Apropar el llindar anaeròbic al Vo2Màx. 

- Crear en els esports de resistència una bona base en l’entrenament específic. 

Zona 5: 

Zona anomenada ‘aeròbic intensiu’, treballem en el llindar del Vo2Màx (quantitat 

màxima d’oxigen), entre un 91 – 100% de la FC màxima. La producció d’energia, 
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s’obté majoritàriament de la glucòlisis aeròbica i anaeròbica. Persegueix els següents 

objectius: 

- Millorar o mantenir l’Vo2Màx de l’esportista. 

- Millorar el temps límit en que podem estar al 100% de la FC màxima. 

- Millorar el temps que podem aguantar una intensitat del  100% de la FC 

màxima. 

- Millorar la velocitat temporal amb la que s’aconsegueix arribar al 100% de la 

FC màxima. 

MÈTODES DE TREBALL PER A CADA ZONA D’ENTRENAMENT I TAULES 

D’ENTRENAMENT COMPLEMENTARI 

Aquest apartat vol servir per donar unes recomanacions pràctiques sobre els diferents 

tipus d’entrenament que podem realitzar segons el tipus de zona de treball que 

vulguem treballar (són exemples i recomanacions). És important que l’usuari busqui la 

referència i saviesa d’un entrenador personal / entrenador esportiu, que individualitzarà 

el programa d’entrenament i l’adaptarà de la millor manera al nostre perfil. 

ZONA 1: 

Tipus d’entrenament: 

Continu harmònic extensiu 

Volum: 3h 

Intensitat: 40 – 50% FCMàx 

Marxa continua 

Buscar un circuit amb sensibles pujades i canvis de desnivell (tant positius com 

negatius). El circuit preferiblement ha de ser de muntanya (però també pot ser urbà). 

ZONA 2: 

Tipus d’entrenament: 

Continu Variable Extensiu 

Volum: 1h30’ 
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Intensitat: 40 – 50’ FCMÀX 

30’ 60% FC.Màx + 30’ 70% FC. Màx + 30’ 60% FC. Màx 

Si l’entrenament es realitza dins l’estació, l’usuari ha de comptar amb que totes les 

rutes presenten desnivell. 

ZONA 3: 

Tipus d’entrenament: 

Volum: 1h 

Intensitat: 75-80% de la FCMàx 

Continu Harmònic Extensiu: 

1h al 80% de la FCMàx. Busquem un circuit amb desnivell positiu. 

ZONA 4: 

Tipus d’entrenament: 

Intervàlic llarg extensiu 

Volum: 45’ 

Intensitat: 80- 90% de la FCMàx 

3x15’ al 85-90% de la FCMàx. Amb 3’ de pausa entre les sèries de treball. El temps de 

pausa l’aprofitarem per caminar i d’aquesta forma recuperar l’esforç que hem fet 

durant la sèrie de treball intensiu). 

ZONA 5: 

Tipus d’entrenament: 

Dues propostes. Sèries a alta intensitat i també treball explosiu en pujades. 

Intervàlic mig intensiu & Intervàlic curt intensiu 

Volum: 30’ 



 
 

 
33 

 

Intensitat: 95-100% de la FCMàx 

Intervàlic mig intensiu: 

4x3’ al 100% de la FCMàx. Amb 3’-5’ de pausa entre les sèries de treball. El temps de 

pausa l’aprofitarem per caminar i d’aquesta forma recuperar l’esforç que hem fet 

durant la sèrie de treball intensiu. Si estem molt cansats, pararem del tot). Aquest 

treball es relaciona amb les sèries en pista d’un quilòmetre de distància. Un tipus de 

treball òptim per millorar la potència aeròbica* 

*Potència aeròbica: Obtenir la màxima energia del sistema aeròbic en el menor temps 

possible. 

Intervàlic curt intensiu: 

15x30’’ al 100% de la FCMàx (15’’ de pausa entre les sèries). 

Repeticions de curta durada. Aproximadament entre 20’’ i 1’ amb pauses incomplertes. 

Fent aquest tipus d’exercici treballarem la capacitat aeròbica* 

Capacitat aeròbica*: Millorar el temps límit (temps que pot mantenir-se una intensitat 

del 100% de la FCMàx. 

Les sèries han de ser entre 200 – 400m de distància i amb una inclinació entre el 5 i el 

8%. 

ENTRENAMENT COMPENSATORI: 

És molt important, que sumat a tot aquest treball de resistència que efectuem realitzant 

Trail Running ha d’existir un treball compensatori per tal de prevenir lesions. D’aquest 

forma treballem una qualitat física tant important com la força que ens permetrà 

millorar el nostre rendiment i prevenir lesions. 

Els objectius que es poden plantejar a l’hora de realitzar un programa de 

desenvolupament de força són: desenvolupament de força explosiva, la reducció del 

dèficit de força i la millora de la resistència per la pèrdua de força. 

TAULA D’ENTRENAMENT DE FORÇA: Per a corredors de muntanya. 
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TAULA D’ESTIRAMENTS: 
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TÈCNICA DE CARRERA – APLICADA AL TRAIL RUNNING 

En el següent apartat farem un seguit de recomanacions tècniques que hem de tenir 

en compte durant la pràctica del Trail Running. Farem un apartat on parlarem de la 

tècnica de carrera (en pujades i en baixades) per seguidament fer unes propostes 

pràctiques d’exercicis per tal de poder-ho entrenar. 

Beneficis de millorar la tècnica de carrera: 

- Una bona tècnica de carrera optimitza el rendiment i evita moltes lesions. 

- Reduir les possibilitats de caure i/o de lesió. 

- Aconseguir desplaçaments amb més confiança, fluïdesa i coordinació.  

- El cost energètic serà menor i retardarem l’aparició de fatiga. 

- Realitzaràs moviments més eficaços i eficients. 

Com sabem, el Trail Running, a diferència d’altres disciplines atlètiques, es 

desenvolupa en un terreny amb continu canvi de desnivell. Per tant, trobem trossos on 

el terreny és: planer, amb fort desnivell en baixada i en força desnivell en pujada. 

Tècnica en pujades: 

- Impuls amb els braços de forma natural. 

- No inclinar el tronc amb excés. 

- El recolzament del peu el fem a sota del nostre centre de gravetat. 

- Escurçar la gambada quan més pendent hi hagi. 

Tècnica en baixades: 

- Inicialment, perdre la por i gaudir del descens. 

- Equilibrar-se amb els braços. 

- Endarrerir lleugerament el nostre centre de gravetat. 

- Fer gambades curtes i ràpides. 

Exercicis pràctics (genèrics): 

Córrer amb llast: 

Exercici per treballar la força explosiva. Fer èmfasis amb treballar la tècnica de carrera 

mentre estem realitzant l’exercici (recolzament amb avant – peu / metatars, inclinant el 

cos cap endavant i treballar acció de braços. 
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Tècnica en pujada pronunciada: 

En fortes pendents, on podem tenir un desgast elevat si les intentem afrontar corrents, 

podem utilitzar la tècnica de recolzar les mans als genolls per ajudar-nos en l’impuls. 

És una forma d’economitzar energia, optimitzar la tècnica de carrera i no carregar-nos 

més del compte muscularment.  

 

Tècnica en baixades pronunciades: 

El punt més important en les baixades pronunciades és estabilitzar-se. Baixant de 

forma relaxada i intentant frenar el mínim possible. D’aquesta forma evitarem caigudes 

i també sobrecarregar més del compte els quàdriceps. Amb la vista hem d’intentar 

mirar més enllà i anticipar els nostres pròxims moviments 
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TÈCNICA AMB BASTONS 

Funció: 

Per raons físiques i tècniques, els bastons es presenten com a grans aliats per tots els 

corredors de muntanya. Una de les funcions que proporciona l’ utilització dels pals és 

que descarreguem el treball que realitza el tren inferior durant la carrera a peu. Si 

realitzem la tècnica de forma adequada, aconseguirem que els nostres braços suportin 

part del pes del nostre cos. Fent això, aconseguirem que les nostres cames suportin 

menys esforç en cada passa que fem, provocant una repartició de la càrrega en tot el 

cos que beneficiarà el nostre rendiment, per una major repartició de l’impacta i la 

fatiga, fent així, un estalvi d’energia a la zona on el corredor rep més impacte. 

Tipologia dels bastons: 

Existeixen de varis trams o d’una sola peça.  

Les característiques principals són: 

En la part inferior, trobem els regatons, que és l’extrem que està en contacte amb el 

terra. Els més freqüents alhora de córrer són els que tenen la punta rodona, que poden 

portar taps o no. 

Una mica més amunt, trobem les rosetes, unes peces circulars que fan que el bastó no 

s’enfonsi més del compte en terrenys tous. Alguns bastons prescindeixen d’elles o 

porten peces de petita grandària.  

A dalt de tot del bastó, trobem l’empunyadura de la que sobresurten les dragoneres, 

que són les cintes que hem d’assegurar-nos a les canelleres per assegurar la 

subjecció. 

Els bastons d’un sol tram són més rígids i ens permeten imprimir més força en cada 

recolzament. L’empunyadura ha de ser lleugera i funcional. La punta del bastó ha de 

ser petita, d’aquesta forma no s’encalla en cap tram de pedres, ja que pot provocar 

que es parteixi el bastó. 

Tècnica: 
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La primera norma bàsica per a poder utilitzar bé els bastons, és que s’han d’utilitzar de 

tal forma, que el colze formi un angle de 90º. Com a altre referència, podem utilitzar 

que el bastó, posat al terra, ens arribi a l’altura de l’estreno o gairebé a l’axil·la. 

Pel que fa a la postura en ascens i descens. La postura és molt important per 

aconseguir equilibrar el nostre cos el màxim possible. S’ha d’intentar portar el tronc 

lleugerament inclinat cap endavant, d’aquesta forma podem carregar part del pes 

corporal als bastons. És important que la posició del cos no estigui encorbada, ja que 

la nostra capacitat respiratòria es veurà disminuïda. Hem d’intentar portar el cap mirant 

amunt i la vista allà on volem anar (a varis metres). 

Alhora de recolzar el bastó, la postura és molt important per aconseguir que clavem el 

bastó a prop dels nostres peus. És recomanable mantenir una postura el més correcte 

possible i no descompensar-nos, ja que llavors el treball dels bastons seria menys 

efectiu. Analitzant el gest de la braçada amb pals, és molt important fer l’estirament de 

colze complert avanç d’aixecar la punta del bastó del terra. És la manera d’aprofitar 

d’una forma complerta la fase de recolzament i impulsió amb els bastons. 

En ascensos molt pronunciats, és el moment d’aprofitar les prestacions dels bastons al 

100%. Depenent del percentatge de desnivell o depenent del nivell tècnic de pujada 

aplicarem sensibles diferències en la seva utilització. 

En una pujada més estesa, en la que podem pujar ràpids, seguirem la inèrcia del cos i 

clavarem els bastons de forma alternativa, amb el braç contrari al de la cama que 

estem utilitzant. En pujades més dures, amb més desnivell i trams tècnics, 

modificarem la tècnica explicada anteriorment. Utilitzarem els bastons de forma 

simultània , recolzant-los a la vegada. D’aquesta forma, recolzarem braços, espatlles i 

pectorals en els bastons, descarregant aquest pes en els bastons, alleugerint part del 

nostre pes. 

En la majoria de casos, en el descens, plegarem els bastons. Si el descens és amb 

molt desnivell i tècnic, es recomana no utilitzar-los. Pel contrari, si la baixada és més 

estesa i senzilla pots utilitzar-los per millorar la fase d’impuls del cicle de carrera. 

La tècnica és similar a la que utilitzem en pujades. Bracejant el recolzament de pals de 

forma alternativa a la cama que recolzem. El recolzament ha de ser més lleu que en el 

tram d’ascens. Ens pot ajudar a frenar lleugerament el nostre cos en cada gambada de 



 
 

 
39 

 

desnivell negatiu, que es solen caracteritzar per ser de gran duresa i de fort impacte 

per les extremitats inferiors. 
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FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 

La nostre base bibliogràfica per desenvolupar aquestes recomanacions de bon us de 

l’Estació de Trail del Berguedà, bé impulsada per les següents referències:  

- Generalitat de Catalunya & Departament de Territori i Sostenibilitat (2017). Codi de 

Bones Pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya. 

 

- EUROPARC-ESPAÑA (2016). Guía de buenas practicas para el desarrollo de 

carreras por montaña en espacios naturales protegidos d’Europarc- España.  

 

- Consejo Superior de Deportes (2009). Alimentación, Nutrición e hidratación en el 

deporte. 

 

- Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (2017). Nutrició i Dietètica (apunts 

acadèmics). 

- Joan Soler (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. SicropatSport. 

- Webs i revistes especialitzades: 

• http://www.desnivel.com (consultat el Desembre de 2017). 

• http://www.carreraspormontana.com/ (consultat el Desembre del 2017). 

• https://trailmoixero.cat/ (consultat el Desembre del 2017). 

• http://www.fedme.es/ (consultat el Desembre del 2017). 

• http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/ (consultat el Gener del 2017). 

• http://mundoentrenamiento.com/ (consultat el Gener del 2017). 

• http://trailrunner.cat/ (consultat el Gener del 2017). 

• http://vitonica.com/ (consultat el Gener del 2017). 

• http://trailrun.es/ (consultat el Gener del 2017). 

• http://www.runners.es/ ( consultat el Gener del 2017). 

 

Comptant amb la col·laboració d’entitats i empreses organitzadores, propietat forestal, 

gestors d’espais naturals, Administració forestal, ambiental i de protecció civil i 

d’emergències, Agents Rurals, associacions de municipis, entitats locals propietàries 

de boscos, diputacions, entitats excursionistes i federacions esportives, ens i instituts 

de l’esport, parcs naturals, entitats que treballen en el desenvolupament del món rural i 

centres de recerca forestal. 

http://www.desnivel.com/
http://www.carreraspormontana.com/
https://trailmoixero.cat/
http://www.fedme.es/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
http://mundoentrenamiento.com/
http://trailrunner.cat/
http://vitonica.com/
http://trailrun.es/
http://www.runners.es/

