
3.1 Importància de la forma física I

Estem prou preparats per a l'activitat que volem fer? Ens estem alimentant i
hidratant correctament? Coneguem la importància de la nostra forma física i
alimentació!

Hola! Sóc en Cesc Borrell, caporal del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i llicenciat

en INEF.

El que us explicaré a continuació són una sèrie d'idees o suggeriments bàsics per a realitzar de la

millor manera possible tot el treball orientat a la millora de la condició física per als esports de

muntanya.

Una bona condició física, a part de permetre'ns poder gaudir millor de l'experiència, de la bellesa

que ens ofereix la muntanya, ens permetrà desenvolupar l'activitat amb molta més seguretat.

A l'hora de plantejar-nos com millorar la nostra condició física és important tenir present que

aquesta condició física s'adquireix lentament, amb paciència, motivació i esforç.

El punt de partida és avaluar l'estat de salut general i el nivell de condició física inicial. Per a això,

és convenient anar al metge per tal que ens faci una revisió general, preferiblement un examen

especialitzat per a esportistes.

El nivell de motivació també és important a l'hora de començar a entrenar.

A continuació, ens plantejarem quin és el nostre objectiu o objectius. Aquest ha d'estar ben definit i

a l'abast de les nostres possibilitats tant físiques, com tècniques, etc. Per a algú l'objectiu podrà

ser fer una marató de muntanya, per un altre, una ruta pel Pirineu o una ascensió a un quatre mil,

etc.

Després, caldrà identificar quines qualitats físiques predominen en l'activitat a realitzar, penseu

que cada activitat de muntanya té uns requeriments físics depenent de les seves característiques,

tot i que moltes d'elles en tenen de coincidents.

Seguidament,  ja  podrem  planificar  l'entrenament,  de  manera  que  s'adapti  als  principis  de

l'entrenament i al nivell de condició física inicial.
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Qualitats físiques bàsiques

Són els factors o components que determinen la condició física d'un individu i milloren per mitjà de

l'entrenament o preparació física.

Aquestes  qualitats  físiques  estan  desenvolupades  de  forma  diversa  en  cada  persona  i  són

essencialment quatre

• la resistència

• la força

• la velocitat

• la flexibilitat.

Un estat físic òptim no pot ometre cap de les principals qualitats físiques.

Quan realitzem una activitat física, les diferents capacitats físiques actuen de forma combinada,

interrelacionades.  Qualsevol  activitat  física  incorpora,  dins  de certs  nivells,  elements de força,

velocitat, flexibilitat i resistència. Però cada activitat sempre presenta una capacitat més dominant.

Per  realitzar  ascensions  a  alta  muntanya,  és  important  un  major

desenvolupament de la resistència aeròbica. Per escalar grans parets, cal

un bon desenvolupament de la força en combinació amb la resistència,

etc. 

Un cop identificada la implicació de cadascuna d'aquestes qualitats físiques bàsiques a l'activitat a

realitzar es podrà planificar l'entrenament, definir el treball al llarg de les sessions d'entrenament

(seleccionant exercicis, nombre de sessions, càrregues, durada, intensitat, descans, etc) per tal de

poder desenvolupar adequadament les capacitats físiques.

Principis de l'entrenament

Són  unes  pautes  que  cal  seguir  perquè  els  aparells  i  sistemes  del  nostre  cos  s'adaptin

adequadament a l'esforç físic i ens ajudaran a obtenir una millor condició física i a assolir, per tant,

els objectius proposats.

Primer explicarem què entenem per càrrega, volum i intensitat.
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S'anomena  càrrega qualsevol estímul d'entrenament que trenqui la línia d'equilibri, provoqui un

desgast, una fatiga i generi una millora del nivell de condició física.

Representa el treball que es realitza durant l'entrenament. És resultat del producte entre el volum i

la intensitat de l'exercici físic.

Càrrega = volum x intensitat

El  volum és el  valor quantitatiu de la carrega, és la quantitat  total  d'exercici  practicat.  Es pot

expressar en unitats de temps (pedalar durant una hora), de pes (aixecar 50kg), distància (nedar

1000m) o en nombre de repeticions (10 salts) i sèries.

La intensitat és l'aspecte qualitatiu de l'entrenament, la relació que hi ha entre el nivell de treball

emprat i el seu valor màxim possible. Es pot mesurar en freqüència cardíaca, consum d'oxigen,

watts, quilograms, tant per cent, etc.

Les pautes més destacades són:

1. Les càrregues d'entrenament han de ser de mitjana i forta intensitat ja que són les que crearan

adaptacions. Les de baixa intensitat no aporten beneficis i les massa fortes poden provocar

lesions.

2. Hem d'anar incrementant de manera lenta i constant les càrregues d'entrenament, de manera

que el cos es pugui anar adaptant a l'esforç realitzat.  Es comença amb una progressió del

volum  de  la  càrrega  i,  quan  ja  s'assoleix  una  base  de  condició  física,  se  n'incrementa,

progressivament, la intensitat.

3. Les càrregues s'han de presentar de forma continuada i repetitiva, sense que existeixin llargs

períodes sense entrenament, ja que això portaria a una falta d'adaptació a l'esforç.

4. L'entrenament ha de ser individualitzat, ja que cada subjecte és diferent, respectant tant com

sigui possible les característiques i  peculiaritats de cada individu.  Com més semblant  sigui

l'entrenament a l'activitat a realitzar, les millores en el rendiment seran més grans.

5. El cos davant l'entrenament reacciona adaptant-se i, després d'un període de repòs, és capaç

d'augmentar el seu nivell de rendiment físic fet que es coneix com a sobrecompensació.

6. Els períodes de descans entre estímuls d'entrenament són tan necessaris com l'entrenament.
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7. S'ha  de  començar  realitzant  un  entrenament  general  i,  posteriorment,  deixar  pas  a

l'entrenament específic de la disciplina concreta.

8. La forma més efectiva de millorar el rendiment s'aconsegueix variant tant els exercicis com les

càrregues i els mètodes.

9. Els processos d'adaptació són reversibles, si fem exercici millorem la condició física, però si

deixem de fer-ne, el nivell de condició física torna a disminuir.

Entrenament de la resistència

Entenem la  resistència com la capacitat per mantenir un esforç el major temps possible i  de

recuperar-nos ràpidament després de l'esforç.

Per a la realització de qualsevol activitat a la muntanya, la qualitat física que cal principalment és

la resistència. Un entrenament encaminat a la millora de la resistència és el  més convenient,

sense deixar de banda, però, el treball de força i flexibilitat.

El  cos  humà  necessita  energia  tant  per  moure's  com  per  sobreviure.  Aquesta  energia  és

subministrada pels aliments que seran descompostos per successives reaccions químiques per

obtenir ATP, la molècula energètica necessària per a la contracció i relaxació muscular. Segons la

manera  com  els  músculs  obtenen  l'ATP (vies  energètiques)  obtindrem  la  classificació  de  la

resistència.

Diferenciem  dos  tipus  de  resistència  en  funció  si  la  producció  d'energia  es  fa  amb o  sense

intervenció de l'oxigen a les cèl·lules musculars.

La resistència anaeròbica (sense presència d'oxigen) està vinculada a activitats de curta durada

i alta o màxima intensitat. La sensació de cansament que experimentem és gran.

Hi  ha  un  desequilibri  entre  el  subministrament  i  el  consum d'oxigen.  L'oxigen  que  arriba  als

músculs no és suficient per realitzar el treball muscular.

N'és un exemple una cursa de velocitat.

La  resistència aeròbica (amb presencia d'oxigen) està vinculada a activitats de llarga durada i

baixa o mitja intensitat.

Hi  ha un equilibri  entre el  subministrament  i  el  consum d'oxigen.  Els  músculs  reben suficient

oxigen per realitzar l'exercici. Són un exemple córrer, caminar, nedar, etc.
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Els exercicis aeròbics augmenten la quantitat d'oxigen que pot introduir i aprofitar el nostre cos,

per tant, més gran serà la nostra energia i resistència.

Un bon nivell de resistència aeròbica ajuda a recuperar-se mes ràpidament quan fa falta fer un

esforç anaeròbic.

Primer hauriem de millorar la resistència aeròbica per fer possible aconseguir mes bons resultats

en esforços anaeròbics.

La font aeròbica de producció d'energia és la que dura més temps i la que més quantitat  pot

proporcionar.

Tenim  clar,  doncs,  que  la  via  d'obtenció  d'energia  principal  en  els  esports  de  muntanya  és

l'aeròbica, per tant, la major part de l'entrenament estarà orientat a un treball de tipus aeròbic, això

no vol dir que deixem de banda el treball anaeròbic, ja que també el fem servir, encara que en

menor mesura.

El llindar anaeròbic és el moment en què predomina el treball anaeròbic sobre l'aeròbic, és a dir,

s'està produint més energia sense oxigen que amb oxigen a les cèl·lules musculars.

És un llindar d'intensitat de treball per sobre del qual no podrem aguantar molt de temps l'esforç ja

que la concentració d'àcid làctic (factor limitant de la concentració muscular) arriba a nivells massa

elevats.

Aquest llindar és diferent en cada persona. Saber quan es produeix és molt útil per programar un

bon entrenament.

L'orientació del treball de resistència dependrà dels nostres objectius.

Si el que volem és aconseguir una bona resistència i mantenir aquest bon nivell, es recomana

realitzar activitats de llarga durada a una intensitat que ens permeti no haver d'arribar a aturar-nos

involuntàriament, és a dir, per sota del llindar anaeròbic.

Per tant, estarem treballant bàsicament la resistència aeròbica.

Les formes en què treballarem la resistència poden ser molt variades: excursions a peu per la

muntanya (amb o sense bastons), raquetes, esquí de fons de muntanya, córrer, esquís de rodes,

ciclisme, nedar, etc.
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Si el que busquem és un augment considerable del nostre rendiment en els esports de muntanya,

l'objectiu dels entrenaments passarà per augmentar el nostre llindar anaeròbic. Incidirem sobre el

treball  més anaeròbic.  Aquest  tipus de treball  sempre és posterior  al  treball  d'una bona base

aeròbica, que es durà a terme almenys tres mesos abans.

Sense deixar,  doncs, de treballar la base aeròbica aconseguida, anirem introduint exercicis de

menor durada i major intensitat. Treballarem amb un dèficit d'oxigen.

La intensitat de l'exercici la controlem mitjançant la freqüència cardíaca.

Generalment, el moment a partir del qual es comença a treballar anaeròbicament està situat en

una zona entre 70% i 85% de la freqüència cardíaca màxima.

La  freqüència  cardíaca  màxima  (FCM)  pot  calcular-se  d'una  manera

senzilla aplicant una regla general: 

220 - edat de la persona

Podem saber la nostra freqüència cardíaca, ja sigui per mitja d'un pulsòmetre o bé posant el cap

dels dits anular i índex (mai el dit gros ja que té pulsacions pròpies) damunt de qualsevol artèria

del cos que sigui superficial com l'artèria caròtida o l'artèria radial .

Les pulsacions han de comptar-se per minut. Es recomana fer-ho en períodes més curts (30”x2;

15”x4; 6”x10).

Sistemes i mètodes d'entrenament de la resistència:

1. Sistema  continuat:  és  el  que  realitza  una  càrrega  d'entrenament  sense  cap  pausa  de

recuperació. Per treballar aquest sistema, es fan servir aquests mètodes:

• Treball Continu Uniforme: Es treballa a una intensitat lleugera, constant durant tota la sessió

(del 30 al 60% de la FCM) i sense interrupcions. El volum és relativament alt. S'utilitza per

millorar la resistència aeròbica. Ex: córrer durant 40', nedar 1500 metres, etc

• Treball  Continu  No  Uniforme  (Variable):  La  intensitat  és  variable  (canvis  de  ritme).  Es

combinaran intensitats del 70-80% de la FCM amb intensitats submàximes del 85-100%. Es

combina  el  treball  aeròbic  i  anaeròbic,  el  volum  de  treball  és  alt  i  sense  interrupcions.

L'objectiu serà millorar la capacitat aeròbica, la resistència anaeròbica i la tolerància a l'àcid

làctic.
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Exemples:

-  Córrer  durant  20'  i  cada  2  minuts  fer  una  acceleració  durant  30”.

- Córrer i aprofitar les variacions del terreny i anar variant la intensitat de l'esforç, quan pugis

una pujada acceleres i a la baixada et relaxes, i en terreny pla mantens el ritme.

2. Sistema fraccionat: es caracteritza per dividir la càrrega d'entrenament en diferents parts i entre

les quals hi ha pauses de recuperació. La recuperació serà activa (caminant o estirant) i pot ser

parcial o total segons el mètode d'entrenament que s'utilitzi i els objectius programats.

• Mètode  intervàl·lic  extensiu:  és  un  entrenament  fraccionat  que  consisteix  en  repeticions

d'esforços  d'intensitat  submàxima  (75-90%  de  la  FCM)  separats  per  una  pausa  de

recuperació  incompleta.  Aquest  mètode  millora  la  capacitat  aeròbica  i  la  resistència

anaeròbica.

Ex:  sèries  de  800  metres  corrents  amb  una  recuperació  de  3  minuts  o  treballs  de  2'

descansant tambe 2'.

• Mètode  intervàl·lic  intensiu:  és  un  entrenament  fraccionat  que  consisteix  en  repeticions

d'esforços d'intensitat màxima (95-100% de la FCM) separats per una pausa de recuperació

completa. S'utilitza per millorar la resistència anaeròbica i per fer exercicis de velocitat o de

força explosiva.
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