
3.4 La hidratació
Malgrat totes les recomanacions sobre la importància de la hidratació, la majoria d'excursionistes

no relacionen una hidratació insuficient amb l'augment de probabilitat de patir una lesió o, fins i tot,

un accident.

Tots sabem la vital importància que té l'aigua per al funcionament del nostre organisme, quasi el

60% del pes d'una persona és aigua.

Durant una excursió per la muntanya pot ser que no trobem aigua en tot el recorregut. Per això, és

important portar liquid suficient (uns 2 litres per persona) per poder beure amb freqüència.

Quan realitzem activitat física, l'organisme, per tal de refrigerar el cos i mantenir la temperatura

corporal en equilibri,  incrementa la sudoració,  fet  que provoca una important  pèrdua d'aigua i

també sals (sodi, potassi, clor, magnesi i calci).

Quan aquesta activitat la realitzem a la muntanya, és més fàcil deshidratar-se ja que perdem aigua

no només a través de la suor, sinó també per la hiperventilació i l'aire sec, quasi un 20% de l'aigua

que perdem, la perdem pels pulmons.

Per tant, és molt important que ens hidratem de forma correcta durant tota l'activitat, tant si es té

set com si no. L'explicació, la tenim en el fet que quan el nostre cervell ens envia l'avís que tenim

set, ja tenim establert un cert dèficit hídric important a les cèl·lules.

Els símptomes d'una hidratació insuficient poden ser

• fatiga

• enrampades musculars

• maldecap

• marejos

• falta de reflexos i atenció

• dificultat per concentrar-se

• desorientació

Quan l'activitat és llarga i la sudoració és significativa, es recomana substituir o complementar

l'aigua per una beguda isotònica. 
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S'anomena isotònica ja que té una concentració similar a la del torrent sanguini. A més d'hidratar-

nos millor, ens aporta certa quantitat d'hidrats de carboni, que mantindran estables els nostres

nivells de glucosa a la sang, que evitaran les hipoglucèmies, i també sals minerals com potassi, un

mineral que evitarà les molestes rampes musculars.

És important que aquestes begudes continguin, a part de glucosa, també fructosa ja que es la

responsable que el nivell de glúcids es mantingui en sang durant tot el temps possible i no faci un

pic molt alt i baixi de seguida.

També tindrem en compte la possibilitat d'adquirir les solucions en pols per preparar, cosa que ens

estalvia espai i pes.

És una beguda fàcil de preparar: 

1l  aigua + 60/90gr sucre + 0,5- 1,2gr sal + 0,5gr + bicarbonat + unes

gotes de llimona

1 Requisits que ha de complir la beguda

• Aportar  el  suficient  substrat  energètic  (carbohidrats)  per  mantenir  constants  els  nivells  de

glucosa en sang i que no es vegi disminuït el rendiment.

• Aportar aigua i electròlits suficients per prevenir el desequilibri de líquids i sals.

• Elevat grau de tolerància. No ha de causar malestar gastrointestinal.

• Ha de ser apetitosa.

2 Què aconseguim si ens hidratem amb aquests tipus de begudes?

• Endarrerir l'aparició de la fatiga

• Disminuir la sensació de fatiga

• Evitar patologies com la deshidratació i el cop de calor

• Millorar el rendiment físic

• Facilitar la recuperació després de l'esforç
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3 Com ens hem d'hidratar quan anem a la muntanya?

• Ingerirem líquids tot i no tenir set

• Convenient veure poc i sovint

• Hidratar-se abans durant i després de l'esforç

• Temperatura beguda fresca no freda (10-15 graus)

• Begudes que contenen concentracions d'hidrats de carboni

Les begudes ideals per recuperar-se després de l'activitat són les hipertòniques, ja que tenen un

gran contingut en hidrats, proteïnes i electròlits, en una concentració per sobre de la plasmàtica.

Ens les podem prendre just després de l'activitat fins a un màxim d'una hora, ja que durant aquest

espai  de  temps és  quan  hi  ha  la  màxima assimilació  dels  nutrients  per  part  de  les  cèl·lules

musculars.

La quantitat depèn del tipus d'activitat, sol ser suficient amb 500ml o 1l.

Si només ingerim aigua sola (beguda hipotònica), pot provocar hiponatrèmia (disminució de sodi)

amb conseqüències com: rampes, disminució del rendiment, arítmies, etc.

Hem de tenir una especial atenció als més joves. Els nens tenen major facilitat de perdre aigua

que els  adults.  A més,  els  problemes de la  deshidratació  apareixeran més aviat  i  seran més

importants que en els més grans. Per això, hem d'augmentar la freqüència de beure.

Cal tenir en compte a més a més que:

• Els excitants produeixen diüresi aquosa, és a dir, augmenten la filtració per part dels ronyons,

orinem  amb  mes  freqüència  i  ens  deshidratem  mes  ràpidament  i  també  augmenten  la

freqüència cardíaca i la tensió arterial. Així doncs, hem de fer-los servir de forma moderada i

garantint  una hidratació adequada.  És convenient  prendre-se'ls  abans de començar o quan

l'activitat es prolonga excessivament en el temps.

• El sucre (o pastilles de glucosa) tenen molta energia, és clar, però es bolca a la sang massa

ràpid,  aleshores passem d'uns  nivells  molt  baixos  (hipoglucèmia)  a  uns nivells  molt  elevats

(hiperglucèmia). Aquesta pujada provoca l'abocament brusc d'insulina, hormona produïda pel

pàncrees i  que té com a funció  equilibrar  el  nivell  de  glucosa a  la  sang i  en  pocs minuts

tornaríem a una nova hipoglucèmia. Per aquesta raó, les begudes isotòniques acostumen a
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contenir  maltodextrina,  polímers  de  glucosa  que  s'aboquen  a  la  sang  de  forma pausada  i

prolongada,  per  la  qual  cosa mantenen  uns nivells  de glucosa més estables  que  begudes

ensucrades com sucs o refrescos.

• Les  característiques  de  la  concentració  d'hidrats  variaran  en  funció  d'aspectes  com  les

condicions climatològiques, la intensitat de l'exercici.

En ambients molt calorosos (40ºC) és recomanable disminuir els hidrats (fins a un 3%) per afavorir

una millor absorció de líquids; i a l'inrevés, en ambients molt freds (0ºC) augmentar el tant per cent

d'hidrats (fins a un 12%) ja que en aquesta situació es perd poc líquid i, en canvi, es gasta molta

energia per mantenir la temperatura corporal.

El fet de concentrar massa la beguda podria provocar deshidratació en comptes de rehidratació.
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