
3.2 Importància de la preparació física II
La força és la capacitat que té el nostre cos de vèncer o d’oposar-se a una resistència gràcies a la

contracció de les fibres musculars.

L'entrenament de força és fonamental per a qualsevol esport,  ja que la força està present  en

qualsevol activitat física que realitzem, per aquest motiu molts la consideren la “capacitat física

mare”, ja que sense ella no hi ha moviment.

Molts esportistes de muntanya no tenen en compte el treball de la força, ja sigui perquè no ho

creuen necessari (fins i tot alguns temen que augmentaran la seva massa muscular) o perquè

pensen que reduiran la seva capacitat aeròbica i, per tant, aquesta reducció els farà ser més lents

i pesats.

En els esports de muntanya, cal entendre el treball de la força com una part més de l’entrenament

que ens ajudarà de forma determinant per assolir els nostres objectius, a prevenir lesions i millorar

la nostra salut i qualitat de vida.

Tipus de força

• Força  màxima:  és  aquella  càrrega  que  un  individu  és  capaç  de  mobilitzar  d'un  cop,

independentment del temps que necessiti per fer l'execució.

• Força relativa: Fa referència al pes que s'aixeca amb relació al pes de l'individu que fa l'esforç.

És el resultat de dividir la força màxima i el pes de l'individu. Molt important en esports com

l’escalada.

• Força explosiva: Capacitat de vèncer una resistència en el menor temps possible.

• Força resistència: és la capacitat muscular de vèncer una resistència durant un llarg període de

temps.

Com ja sabem, el tipus d'esforç predominant en els esports de muntanya és de caire aeròbic.

Podem intuir, doncs, que el tipus de fibres que caldrà potenciar preferentment seran les lentes, ja

que són les que tenen un metabolisme preferentment aeròbic.
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Sistema d'entrenament

El sistema d’entrenament que proposem és l'entrenament en circuit d’exercicis on combinem

la força resistència amb un entrenament aeròbic.

Per tal de dissenyar una planificació adequada per a l'entrenament de la força resistència cal tenir

present el següent:

1. Començarem amb un escalfament de 5 o 10 minuts d'un exercici aeròbic, bicicleta estàtica, una

mica de cursa a peu, maquina de rem, el que es vulgui.

2. Escollirem entre 6 i 12 exercicis musculars variats per tal de treballar tot el cos, però donant

rellevància a les parts implicades en la nostra disciplina esportiva.

3. Cada exercici es pot realitzar per temps o per repeticions. Per repeticions, n'escollirem entre 15

o 25 i si ho fem per temps no més de 90 segons.

4. La resistència que hem de triar és la que ens ha de permetre fer les repeticions indicades o

completar el temps fixat amb certa fatiga però sense arribar en cap cas a aturar-nos.

5. No us amoïneu pel pes i només augmenteu-lo quan el pugueu superar clarament.

6. Desaconsellem l'ús de pesos elevats que ens impedeixin executar amb la màxima correcció

l'exercici.

7. Farem entre 1 i 3 sèries de voltes al circuit d’exercicis.

Tipus de manifestació de força

Nom Definició Tasques d’exemple

FORÇA MÀXIMA Capacitat  per  generar  tensions
màximes

Moure un objecte pesat

FORÇA RELATIVA La força de la persona dividida pel seu
pes

Pujar  una  corda,  aguantar  el
pes  del  cos  amb  els  braços
penjat en una barra

FORÇA EXPLOSIVA Capacitat de vèncer una resistència en
el menor temps possible

Saltar  un  obstacle,  llançar  un
objecte lluny

FORÇA RESISTÈNCIA Capacitat  de  vèncer  una  resistència
durant un llarg període de temps

Qualsevol  dels  exemples
anteriors  mantinguts  en  el
temps

La recuperació entre exercicis entre 0 i 1 minut i la recuperació entre sèries entre 5 i 10 minuts.
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Els  exercicis  hem  de  fer-los  de  forma  fluida,  sense  estrebades,  ni  acceleracions  i  sempre

respectant el recorregut complet.

Treballarem entre 2 i 3 dies per setmana i cada sessió ens ocuparà una hora aproximadament.

Si és possible, sempre alternarem exercicis per al tren superior amb els de l'inferior, sense repetir

grup muscular. D'aquesta manera, no cal descansar gaire entre les sèries d'exercicis.
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Entrenament de la flexibilitat
Res és menys cert que pensar que la flexibilitat és una qualitat física poc important.

La podem definir com la capacitat que ens permet realitzar moviments amb la màxima amplitud

articular amb alguna part del nostre cos.

La flexibilitat està condicionada per

• La capacitat d’estirament muscular i lligamentosa (elasticitat)

• La capacitat d’amplitud de moviments de les articulacions (flexibilitat)

Altres factors que condicionen la flexibilitat:

• FACTORS ENDÒGENS o propis del subjecte: factors hereditaris, edat, sexe,

• FACTORS EXÒGENS o externs a l’individu: clima, costums socials, estrès, etc.

Els estiraments musculars aconsegueixen diversos beneficis sobre el cos:

• Incrementen la flexibilitat de músculs i tendons.

• Milloren l’amplitud de moviment.

• Estimulen la lubrificació articular.

• Prevenen lesions òssies, musculars i tendinoses.

• Després de l’esforç,  retornen el  múscul a la posició de repòs i  acceleren els  processos de

recuperació.

• Atenuen les malalties degeneratives.

• Faciliten la circulació dins el territori muscular.

• Tranquil·litzen, relaxen i redueixen l'estrès.

Recomanacions pràctiques

Cal comentar la diferència entre els estiraments que fem dins l'escalfament, una sessió específica

de flexibilitat, o bé el treball d’estiraments després de l’activitat.

El  treball  d’estiraments  en  l'escalfament  prepara  l'organisme  per  a  l'esforç,  n'augmenta  les

possibilitats de rendiment i redueix el risc de lesions.
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Quan el nostre organisme està fred, no és convenient arribar al límit articular.

En sessions específiques de flexibilitat,  l'objectiu fonamental és anar millorant progressivament

l'amplitud  de  moviments  en  articulacions  concretes,  que  poden  haver  perdut  part  de  la  seva

funcionalitat. Si som sistemàtics, aconseguirem uns guanys que seran perdurables i que poden

arribar  a  incidir,  fins  i  tot,  en  actituds  posturals  i  desequilibris  musculars.  Les  millores  en

l’entrenament són lentes, ja que es tracta d’una qualitat involutiva que es perd al llarg dels anys, si

no és que lluitem per conservar-la.

Quan l’objectiu sigui millorar la flexibilitat, el protocol a seguir és el següent:

• 1a FASE: Arribar a la posició d’estirament i aguantar l’estirament entre 20 i 30 segons

• 2a FASE: Realitzar una contracció isomètrica del múscul q estem estirant durant 6-8”

• 3a FASE: Relaxar durant 2-3 segons (sense perdre la posició d’estirament)

• 4a FASE: Tornar a estirar novament entre 20 i 30 segons

Podem repetir l’operació fins a un màxim de 3-4 vegades.

Precaucions que hem de tenir en compte

Aquest protocol d’estirament és agressiu. Cal fer-lo després d’un bon escalfament i mai després

d’haver practicat una activitat física de forma intensa.

• No arribeu al dolor intens, només tensió suportable.

• No feu rebots.

• Els exercicis es fan lentament.

• Progressió i continuïtat són dos principis fonamentals per aconseguir millora.

• Ha d’anar precedit d'un bon escalfament per evitar lesions.

• És aconsellable que, quan forcem l’estirament, anem traient l’aire a poc a poc.

• Cal respirar lentament i mai en apnea.

Els  estiraments  després  de  l'esforç  físic  tenen per  objectiu  reduir  l'excessiva  tensió  muscular

resultant d'una activitat intensa.
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Milloren el corrent sanguini, oxigenant, aportant nutrients i s’emporten les substàncies de rebuig,

tòxiques, resultants del treball muscular que s'acumulen a les cèl·lules. Així doncs, els estiraments

postactivitat, ens preparen per afrontar millor la propera tasca i faciliten una recuperació adequada

després de l’esforç.

Protocol a seguir en els estiraments després de la practica física

1a FASE: Arribar a la posició d’estirament i aguantar l’estirament entre 20 i 30 segons

2a FASE: Relaxar durant 5 segons

3a FASE: Tornar a estirar aguantant 15 segons mes

Important no arribar al dolor, només tensió i no fer rebots. 
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