
Gener  
- 01/01/08: Matagalls (des de Col Formic) 
- Dg, 19/01: Viladrau – Taradell 
 
- Dg, 27/01: Coll de Joan - Viladrau. 
 
- Dl, 28/01: 21h30’: 3 tandes de 5’ trotant + 3’ cami nant : Bones sensacions, tot i provar part de la roba de 

muntanya) 
- Dj, 31/01: 3 tandes de 5’ trotant + 3’ caminant. (T aradell a la tarda) .Bones sensacions en la primera sortida per 

terreny “rural”. Recorregut fet: Casa – Rocada – camí de llevant – camí de la serra – sender de Can Mascarell – 
Rocada – Casa. 

 
Febrer :  
- Dg, 03/02: 45’ a 60’ caminant ràpid: Viladrau – Pla  de les Lloses – Viladrau : Noto manca de confiança en mi 

mateix (“coco”) i, a la baixada pel mateix camí, una errada en la orientació em permet entrenar una baixada d’uns 
50 metres per tartera. Ara bé, hauria d’anar més a poc a poc per desviar-me dels camins. 

 
- Dm, 05/02: 4 cops (5’ trotant + 2’ caminant) : Molt bones sensacions. De fet la primera tirada la faig de 12 

minuts. Això sí, en els entrenaments de Barcelona només haig de portar la malla interior i una de les samarretes 
tècniques. 

- Dj, 07/02: 10’ trotant, 3’ caminant, 10’ trotant : Molt bones sensacions. El que hauria de veure més abans i 
després de fer l’activitat. 

- Db, 9/02: 60’ Nordic walking (Circuit Collada – coll de Taradell – Pi Gros – Pa ntanet de Can Moreu – Creu 
de Pedra – Castell – Camí dels Horts de Can Boix - Collada – Enclusa - Collada) : Magnífiques sensacions, tot 
i que, a la mitja hora, em pensava que havia passat l’hora degut a la distància recorreguda.  

 
- Dm, 12/02: 10’ trotant, 3’ caminant, 140 esglaons d e pujada ràpida : Aprofitant que treballo a Glòries faig els 

10’ trotant i els 3 caminant en roba de carrer. Substitueixo els 10 minuts de trot pels 140 esglaons que hi ha a 
l’escala de casa els pares.  

- Dj, 14/02: 10’ trotant, 3’ caminant, 20’ trotant : Carretera de Balenyà -La Barraca – Molí dels Sorts – Can 
Carlet – La Barraca – Carretera de Balenyà . Els 10 primers minuts, els faig trotant fins gairebé al capdamunt del 
sender que puja a Can Carlet. Allà baixo el ritme i els acabo fent caminant ràpid per seguir trotant encara un tros 
en direcció a Can Carlet. Faig els 3 caminant. I un cop baixades les pulsacions, torno a fer la trotada que allargo 
20’ pujant i baixant per les pendents d’un terrer, trotant per la pista –ara asfaltada que porta a la carretera-, 
allargant una mica pujant un altre terrer i fent un esprint final fins al cotxe. 

- Dg, 17/02: 60’ + 60’ Nordic walking (Circuit Casa - Carretera de Viladrau – la Codina-  el Pujol – el Bou – 
camí de Puiglagulla – l’Oratotori – carretera de Vi lalleons – pista i sender sota pals d’electricitat – carretera 
de Vilalleons – Vilalleons – Mas Ferrer – pista fin s al camí de Puiglagulla – camí de Puiglagulla – La  Trona 
(estiraments i bany de sol) – camí de baix – la Col lada – camí de Mansa – Mansa – Pantà – Riera de 
Masgrau – camí de Masgrau – carretera de Viladrau –  Gaies – Casa) : En principi, havia de fer 60’, però les 
sensacions eren bones i amb 40’ ja era dalt de l’Oratori de Puiglagulla. He decidit allargar el recorregut, tot baixant 
a Vilalleons. Tirant d’orientació natural, m’he trobat a Vilalleons en menys de 20’. He travessat el nucli i m’he 
plantat al Mas Ferrer. Allà, teni aprevist baixar per Roca Farigola, però m’he notat prou bé, per pujar a la Trona. 
Tirant de nou, d’orientació natural, he anat embrancant pistes en la direcció correcta i amb uns 30’ m’he plantat a 
la Trona. Allà, m’he tret la roba per fer un bany de sol (diuen que va bé per la Psoriasis Rosada aquesta que tinc a 
la pell). També he fet alguns estiraments. 15’ després he reprès la marxa per la pista que, per la part del Vilar del 
Bosc, porta a la Collada. De la collada a Taradell he baixat pel camí de Mansa. Des de la Trona a casa hi he estat 
60’. 
Passats 40’ minuts de l’arribada a casa, noto un lleu cansament als melucs de les cames i a la planta dels peus. 

 
- Dm, 19/02:  20’ trot molt suau : Primer entrenament amb pluja (fina). Bones sensacions. Cobreixo la distància de 

Josep Pla – Bilbao per la Diagonal d’anada i de tornada. 
- Dj, 21/02: 20’ trot molt suau : Faig el típic entrenament per la Serra, però faig 25’ de tro enlloc dels 20 previstos i 

ho faig pels turonets. Després segueixo caminant uns 20’ fins al castell , faig estiraments al castell i baixo cap a 
casa per la Font de Masgrau en uns 15’ . Al final, faig un esprint al camí de les gaies. Sensacions molt bones, tot i 
un principi de flato al completar els 20’ de trot. Flato que desapareix una mica després de posar-me a caminar. 

- Db, 23/02: 60’ caminant ràpid:  Primera sortida com a guia per a excursionistes “professionalls” (Faura i Roma) 
Els porto de Viladrau a Taradell. En un parell d’horetes ens plantem al castell. Allà l’Enric fa la proposta de fer una 
comunitat virtual de cultura excursionista que sortir de l’àmbit “competitiu” on s’aboca la oferta actual dels esports 
de muntanya. Després fem la darrera horeta de camí i dinem a l’Hotel Rosa. 

 
- Dl, 25/02: 20’ trot suau : Faig 23’ en un circuit urbà que, sortint de casa, prèn la Ronda de Ponent, travessa el 

Pujoló, volta el Poliesportiu i torna a casa per la nateixa Ronda de Ponent. Bones sensacions, però una mica de 
dolor a peus i cames. 

- Dc, 27/02: 15’ ritme moderat : Surto caminant de casa i programo l’alarma. Quan començo a córrer, però, em 
sento les cames pesades i em costa respirar. Torno a caminar una bona estona i, fins al cap d’un moment, no 
prenc el trot suau. Desanimat pels problemes de forma (que considero derivats d’una petita depressió i manca de 
confiança) torno cap a casa a dutxar-me. És el primer dia que em trobo amb problemes físics i psíquics per 
entrenar. A veure com va l’entreno del cap de setmana... 

 



Març 
- Dg, 02/03: 60’ caminant ràpid : Taradell – Calldetenes. Molt bones sensacions. Descobreixo que la velocitat de 

caminar per terreny planer és de 6 quilòmetres/hora, ja que surto de casa a les 9 i arribo a Calldetenes a les 10. 
 
- Dm, 04/03: 20’ ritme moderat : Entrenament urbà per la Diagonal. Diagonal Mar – Glòries amb vent de cara i 

retorn. Gairebé no hi ha hagut suor i les sensacions han estat molt bones. Entrenament amb malla curta que es 
pot repetir de nou. 

- Dj, 06/03: 25’ trot suau : No entreno per estar costipat 
- Db, 08/03: Pujada caminant al Castell – descans – descens: 20’ de pujada – 60’ de descans – 20’ de baixada, 
 
- Dl, 10/03: 60’ ritme moderat : Després d’uns dies de festa que he volgut creure que han estat per problemes lleus 

de salut, he tornat a entrenar amb força bones sensacions, tot i haver-me agafat flato després d’una mitja horeta 
llarga de cursa. El recorregut fet: Cruïlla – Diagonal Selva de Mar – Platjes – Vila Olímpica – Rambla de Poblenou 
(flato i caminant normal fins a Lope de Vega) – Lope de Vega – Llull - Josep Pla – Diagonal 48. Calculo uns 6 
quilòmetres en total de recorregut fet. 

- Dc, 12/03: 45’ caminant ràpid + 30’ de xerrera / de scans + 15’ ritme moderat en terreny mixte : He fet el 
Matagalls des de Coll Formic. Molt bones  sensacions i recuperació digne. Cansament a la panxa de la cama i 
mínims dolors als dits dels peus. 

- Dg 16/03: Viladrau – la Sala – Gorg Negre – Tres Cr eus – Sant Miquel dels Barretons – Fonts - Matagall s – 
Coll Pregon – Font dels Mosquits – Font del Llop- C oll de Joan –La Vila – Viladrau : 5 hores i mitja en total. 
3h30’ des de Viladrau fins a la Creu i 2h30’ de la Creu a Viladrau. Molt bones sensacions. La meva resposta física 
en muntanya comença a fer-me respecte. Sembla que la recuperació també és bona, però caldrà veure-ho entre 
avui i demà. 

 
- Dm, 18/03: 45’ ritme variable: Penedes – camí de Vi lalleons – Rocafarigola : Molt bones sensacions i canvis de 

ritme interessants. Una hora després d’acabat l’exercici noto una lleu sobrecarrega als abductors (bessons). 
Caldrà estar atents a l’evolució. 

- Dj, 20/03: Sortida de 900 metres de desnivell possi tiu amb 10 quilos a l’esquena: La Presta - L’Ullat – Coma 
del Tec – L’Ullat – La Presta : Bona sortida d’entrenament. Les cames responen molt bé, tot i que la bota 
esquerra em fa un rosament al taló. Haig de mirar de treballar força de braços i esquena per a poder portar la 
càrrega. Millorar també la distribució. 

 
- Dm 25/03: 25’ trot suau:  Molt bones sensacions. Jornada de recuperació més que d’entrenamenta. 
- Dj, 27/03: 20’ trot suau de pujada al castell + 10’  caminant pel castell + 20’ cursa de baixada del ca stell : La 

pujada se’m fa força costeruda i, enlloc de tirar pel dret, pujo per darrera el castell (pista). Després de la dutxa tinc 
electricitat als abductors. 

- Dl, 31/03: (Sortida Manel - Oscar pel Montseny (Mat agalls des de Viladrau)) : Espectacular. Molt bones 
sensacions i ritme. Sense dolors musculars ni de cap mena. 

 
Abril 
- Dj, 03/04: Pujada al castell a trot suau (20’) + 5’  de descans + 15’ de tornada : Bones sensacions, lleugeres 

molèsties al glutí esquerra. Només aconsegueixo pujar un terç de la pujada final al castell. Caldria millorar. 
- Db, 05/04: Santa Madrona - Serra de Cavalls – Mola d’Irto – Vall de les Carrubes – Santa Madrona : 

Impressionant paisatge, recorregut senzill i encisador. Cap mena de molèstia física. 
 
- Dm ,08/04: 30’ en pla : No entreno per manca de temps. 
- Dc, 09/08: 45’ - Circuit del Pantà – Mansa – Castel l – Can Mascarell.  Faig 25’ seguits fins que el camí pren les 

pendents més dures del camí dels Horts de Can Boix. Faig 5’ caminant (fins l’inici de la baixa del camí de 
Masgrau) i segueixo amb 20’ corrent que acaben amb l’sprin final per asfalt fins a casa. 

- Dv, 11/04: 30’ a Barcelona (platges) : Bones sensacions en un recorregut molt pla i fet a un ritme força suau.  
- Db, 12/04: Dues vies d’escalada (Folgueroles i Orio l de Sorralta) :: Són dues vies de quart grau (senzilles). 

Aquesta pràctica esportiva ajuda a reforçar braços i cames amb dos moments força diferents: Un, d’habilitat (quan 
es fa la paret) i un de força i resistència (quan es guia la corda del company des del terra). És un molt bon 
complement a les activitats atlètiques. A més, ajuda a eliminar pors i tensions i dóna seguretat en un mateix.  

- Dg, 13 d’abril: Sant Marçal – Les Agudes per la tar tera : Molt bones sensacions en terreny mixte de neu, roca i 
glaç. La pujada per la tartera la guanyo amb hora i mitja i la baixada per la via menys difícil dels Castellets també 
la supero en el mateix temps. Una bona prova en terreny alpí i passos volats que reforça la seguretat en mobilitat 
per alta muntanya. 

 
- Dc, 16/04: 30’ en pla: Taradell – Rocafarigola – Ta radell:  Em pesa la panxa pel dinar, però les sensacions 

generals són bones i allargo la cursa 5’ més. 
- Dj, 17/04: 45’ de circuit mixte:  Començo amb 1’ escàs de pujar i baixar corrent les escales del Cau, després pujo 

per la carretera de Viladrau seguint les marques del nou sender de Taradell que deixo a la bassa del Pujol. Torno 
pel camí vell i remunto un tros de carretera fins un trencant. Entro per un camí i em barallo durant 10’ aapartant 
bardisses gegants amb els peus (alguna esgarrinxada m’emporto). Surto en un camp que vorejo i retorno per la 
carretera, passeig de les Moreres, camí de terra fins a Can Mascarell i retorn pel camí asfaltat. Força bé, però 
hauria d’haver fet tot el camí per la carretera de Viladrau per mirar si puc estar una hora corrent. 

- Dv, 18/04: 26’ d’asfalt : Surto de casa (quilòmetre 6, 5) i prenc la carretera de Viladrau fins uns vint metres 
després del punt quilomètric número 9 on arribo després de 15 minuts de trot per pujada. Giro cua i baixo en 
carrera (11’ de descens fins a casa). Molt bones sensacions, sobre tot en la tornada. És un bon entrenament per a 
les sessions curtes.   



- Db, 19/04: 120’ de marxa ràpida: Després de donar un tomb a la recerca de bolets i un bon esmorzar a Viladrau, 
el pare em deixa als Molins i d’allà desfaig el camí fins a Taradell. Donat que vaig amb botes de muntanya no em 
va gens bé posar-me a correr i faig camí a velocitat de marxa i corrent a les baixades. 

- Dg, 20/04: 146’ caminant ràpid : Circuit del nou PR – Circuit tècnic i variat que permet un molt bon entrenament 
llarg d’entre setmana o de cap de setmana. L’he fet a 5,8 quilòmetres l’hora sense pujar pulsacions i amb el 
turmell del peu esquerra tocat. 

 
- Dc, 23/04: 30’ d’asfalt.  : Surto de casa (quilòmetre 6, 5) i prenc la carretera de Viladrau fins al trencant de Mansa 

on arribo després de 17 minuts de trot per pujada. Giro cua i baixo en carrera (13’ de descens fins a casa). Molt 
bones sensacions, tant en la pujada, on puc arribar a combinar moments de carrera, com en la baixada. 

- Dj, 24/04: 60’ de trot pel circuit del castell:  No entreno perquè vaig al metge i es fa tard. 
- Dv, 25/04: Escalada a Roda : Faig una via 4 amb certa facilitat i lleugeresa, però m’entrebanco en un pas difícil 

d’una 4+ i ni començo una 5+. Dits dels peus i mans adolorits, però força bones sensacions. Per a millorar el 
rendiment es fan imprescindibles uns peus de gat de la meva mida. La propera vegada els hauria de portar. 

- Db, 26/04: de 60’ a 120’ de trot pel PR: No el faig fins a tenir els resultats del possible esperó calcani al peu 
esquerra. Però pujo caminant al castell pel camí de sobre el Pantà  i no noto dolor al peu 

- Dg, 27/04: Provar les botes de muntanya amb l’esper ó calcani:  Pujo a l’Enclusa, baixo a Mansa i pujo a la 
Serra per Can Masgrau i tot i unes lleugeres molèsties en fer les pujades fortes, em trobo força fort. 

 
- Del Dj, 1 al Dg, 4 de maig: Estels del Sud : 100 quilòmetres en 4 dies amb un desnivell acumulat possitiu de  

4100 metres i negatiu de 3800. Resposta excel·lent durant la competició i recuperació també excel·lent (cap 
molèstia). 

 
MAIG 
- Dj, 08/05: 45’ mixte : 25’ de Taradell a la collada per la carretera de Viladrau + 20’ de baixada per pista de terra i 

sender pel pantà. Molt bones sensacions. Volia fer 30’ per carretera, però ho he allargat. Bona recuperació al 
finalitzar. 

- Dv, 09/05: 30’ per la carretera de Viladrau  
- Db, 10/05: 105’ pel PR de Taradell : Combinant trams de trot suau amb trams de carrera i trams caminant, faig el 

sender de Taradell amb 40’ menys que fa tres setmanes. Bones sensacions, tot i que pujant al serrat de l’Enclusa 
m’agafa un punt de flato i en alguns trams haig de deixar de córrer perquè em dóna la sensació que la freqüència 
cardiaca és mol alta. 

- Dg, 11/05: 36’ baixada a Balenyà : El tram de casa a la sortida del poble el faig en 18’ de passeig molt suau. Un 
cop a la carretera, vaig fins a Balenyà en 12’. Molt bones sensacions i molt bona resposta cardiaca. 

- Dl, 12/05: Musculació a casa : Primera sessió de musculació, molt breu. Dolor als braços després de fer-la. Cal 
planificar-les per obtenir millors resultats.  
- Quilòmetres recorreguts: 5,5 (de casa al cartell de Balenyà). 

- Velocitat mitjana: 9 quilòmetres / hora. 
 
- Dc, 14/05: 40’ per carretera de Viladrau : 23’ de pujada fins la collada, 2’ de recuperació i 15’ de tornada a 

Taradell. Molt bones sensacions físiques i mentals. 
- Dj, 15/05: Musculació a casa : Segona sessió de musculació, breu. Cal planificar-les per obtenir millors resultats.  
- Dv, 16/05: 45’ per circuit de Vilalleons : 5’ d’escalfant previ + 45’ de Taradell a la Boixeda de Vilalleons – 

Taradell. Molt bones sensacions i molt bona resposta física en tot el recorregut. Just després de l’esforç les 
pulsacions per minut (PPM) són 117 i la pressió és de 16,7 de màxima i 7,9 de mínima.  30’ de fet l’exercici 
les pulsacions han baixat a 85 ppm i la pressió és de 13,0 i 7,2. 

- Db, 17/05: 145’ de marxa nòrdica :  
Recorregut. Can Pepitu – El Pujol – Sant Quirze – l’Hostalet del Bou – Coll de Serrador – La Trona – Pedra Abeia 
– Collada de Mansa – Puig Grifó – Coll de Taradell – Creu de Pedra – Fossa d’en Toca-sons – Mare de les Fonts 
– Roques de Morter – Collet de Goitallops – Collet Roig – el Gurri – Pont d’en Gatus – Can Talaia – Torrent d’en 
Sadurní – El Ferriol – Serrat de les Bruixes – Les Pinediques. 
Sensacions: Molt bones. En el segon tram emboirat (a partir del Collet de Goitallops) tinc lleu coïssor a l’entrecuix. 
La prova de motxilleta amb aigua va perfecte. 

- Dg, 18/05: 90’ corrent pel PR  (variant trencant de Can Talaia – Atlàntida de Taradell per la carretera): Bones 
sensacions en general, tot i que després d’una hora ded córrer tinc unes ganes boges de cagar que afecten al 
rendiment atlètic general. Continuo sense poder córrer en algun tram de la pujada a l’Enclusa i en les darreres 
giragonses de la pujada al castell. Això, hauríem de millorar-ho. Cal provar de fer una mica de calentament 
muscular abans de començar a córre (10’ pel tram de Ronda?). 

 
- Dc, 21/05: 50’ pel circuit de La Tona, la collada i  el Pantà : Faig 10’ a ritme moderat per passar a 50’ de cursa 

per les pedres del Pujol – La Codina – Sant Quirze – Hostalet del Bou – camí de Puiglagulla – La Trona- la collada 
– Mansa – el Pantà – Can Mascarell i acabar amb 10’ a ritme moderat donant la volta a l’illa de casa. Molt bones 
sensacions a una freqüència cardiaca no gaire alta. 

- Dj, 22/05: 52’’ pels tobogans de la Serra i el Cast ell : Impressionants sensacions i molt bona mentalitat. Supero 
tots els tobogans de la Serra i pujo sense problemes al castell. La baixada la faig força ràpid i sota l’inici d’una 
pluja que, enlloc de fer-me entrar por –com era habitual-, m’esperona a continuar. Just després de l’esforç les 
ppm són 92 i la freqüència cardica és de 13,7 i 7,3. Un quart  d’hora després de l’esforç és de 77 ppm i de 
10.9 i 6.6 

- Dv, 23/05: Sessió de musculació : Exercici 1 (5+5), 2 (8), 3 (10+10), 4 (5), 5 (7), 6 (10), 7 (10), 8 (4). Cal millorar 
molt les repeticions baixes (exercicis 1, 4 i 8), millorar les mitges (2 i 5) i repetir les altes amb menys esforç. Quan 



estiguin totes a 10 repeticions, pujar a 20 repeticions i mantenir aquest nivell. Després, haurem de comprovar-ho 
amb sortides a muntanya amb pes a l’esquena. 

- Db, 24/05: 30’ de circuit per pistes a Casserres 
- Dg, 25/05: 60’ de circuit mixte (pistes, carretera i bosc) per Casserres 
 
- Dl, 26/05: 45’ de mixte: Castell i carretera de Vil adrau : Si dijous aconseguia superar els tobogans de la Serra,, 

avui he superat la pujada al castell venint de Masgrau. Aixó sí, en arribar al final he hagut de parar per recuperar 
forces, pel que caldrà tornar-hi i fer-ho sense la paradinya al castell. Molt bones sensacions, molt bona resposta 
corporal, tant en l’ascens com en el descens. 

- Dv, 30/05: Sessió de musculació : Exercici 1 (10+10), 2 (15), 3 (20+20), 4 (10), 5 (15), 6 (15), 7 (10), 8 (0). Millora 
general en tots els exercicis, menys en el darrer. Hauria de fer-lo la propera vegada que tingui sessió de 
musculació.  

- Db, 31/05: Casa – Club Natació Barcelona – Casa (60 ’) + 15’ voltant el tram de Diagonal de casa. Tot i el 
costipat, les reaccions són molt bones. Un cop a casa i dutxat tinc un lleu dolor a l’espatlla dreta, dolor que imputo 
al costipat. Calculo la distància recorreguda a http://www.bcn.cat/apeu/ca/quanttrigare_calculador.html i em surt 
una distància aproximada de 24 quilòmetres (?). 

- Dg, 01/06: – Coll Formic ó Taradell – Sant Julià – Taradell per Puiglagulla.  Faig llit per mirar de reduïr el 
costipat. 

 
JUNY 
Dc, 04/06: 40’ urbans : Carretera de Viladrau: Pujo en 21’40’’ amb més soltura de l’habitual i baixo amb 14’. Molt bones 
sensacions i amb força suficient per canviar el ritme en el darrer quilòmetre. 
Dj, 05/06: 75’ muntanya : Un dia molt estresat. Arribo cansat i tard a casa i decideixo no fer l’exercici previst. 
L’entrenament també demana descans. 
Dv, 06/06: Sessió d’escalada : La ressaca d’ahir no em permet entrenar 
Db, 07/06: Llarga distància a peu (Vic - Taradell): Tampoc entreno.  
Dg, 08/06: 100’ muntanya: Coll Formic – La Castanya  – el Cafè – Coll Formic) : Noto la manca d’entrenament dels 
darrers tres dies i, tot i que el temps final és força bó, les pujades se’m fan feixugues i les anys de fer a peu. Al Pla de la 
Calma també camino. Cometo l’errada de no agafar aigua. 
 
Dc, 11/06: 45’ urbans : Carretera de Viladrau. Al trot, vaig un xic més enllà de la collada. A la tornada, plou. Bones 
sensacions sense força la màquina. 
Dj, 12/06: 80’ mixte : Carretera de Viladrau fins la collada, més pujades al Puig Grifó i a l’Enclusa. Bones sensacions, 
tot i que haig de fer trams de la pujada a l’Enclusa caminant, però amb pas ràpid. Al Puig Grifó i arribo amb 30’ i amb 
15’ més baixo del Puig i faig l’Enclusa. 
Dv, 13/06: 60’ urbans caminant + 30’ urbans caminan t + assaig de castells : Un passeig en el que no noto 
cansament. Els primers 60’ és el que trigo en anar del Parc (Nou Barris) a casa els pares (Diagonal Mar) i els 30’ el que 
trigo d’anar de casa al local. L’assaig de castells, en la situació actual, esdevé una anècdota que no suposa la més 
mínima despesa física. 
Db, 14/06: 120’ urbans + vigilia d’Aniversari : Els 120’ és el que trigo en fer el següent recorregut: Diagonal 48 – 
Josep Pla – Taulat fins a Bilbao – Taulat fins a Josep Pla – Josep Pla – Passeig de Garcia Faria – Bac de Roda – 
Passeig Marítim (Mar Bella, Bogatell, Nova Icària, Port Olímpic, Barceloneta) – Plaça del Mar – Passeig Joan de Borbó 
– Pla de Palau – Avinguda Marquès de l’Argentera – Parc de la Ciutadella – Passeig de Lluís Companys (Arc de 
Triomf) – Avinguda de Vilanova – Parc de l’Estació del Nord – Avinguda Meridiana – carrer de Tànger – carrer d’Àlaba 
– carrer d’Àvila – carrer Bolivia – carrer Badajoz – Avinguda Diagonal – Parc Central del Poblenou – Avinguda Diagonal 
– Fòrum Barcelona 2004 (Plaça d’Ernest Lluch – Port esportiu – Edifici Fòrum) – Passeig del Taulat – Josep Pla – 
Avinguda Diagonal – Selva de Mar – carrer Pallars – carrer Maresmes – carrer Pujades – Plaça Diagonal Mar – Josep 
Pla – Llull – Plaça Diagonal Mar – Josep Pla – Avinguda Diagonal. El ritme és força suau, però aprofito trams d’arbres 
per a fer slalom i accelero en alguns punts del recorregut. Les sensacions són molt bones i, una hora després de 
l’exercici, hi ha alguna lleu molèstia als dits dels peus i un cansament a les cames, totalment normals després de 
l’esforç realitzat. 
Dg, 15/06: Actuació d’Aniversari. 
 
Dc, 18/06: 60’ muntanya  Roques del torrent – camí de Masgrau – Pujada del castell – Castell – Bauma – Puig Grifó – 
Collada – Mansa – Pantà – camí de Masgrau – Roques del torrent. Entrenament força suau i amb alguna aturada per 
admirar el paisatge. 
Dj, 19/06: plegar cireres 
Dv, 20/06: Sessió susau de musculació  (Exercici 1 (10+10. 10+10), 2 (15), 3 (20+20) Sessió molt suau. De fet, no es 
pot considerar sessió ja que tant sols faig tres dels vuit exercicis preestablerts. Hauria de cercar alternatives per millorar 
la musclació del tren superior o esforçar-m’hi més la propera vegada 
Db, 21/06: Breu nocturna: De Mansa a casa: La faig corrent i amb molt bona resposta física, tot i ser de matinada. 
Dg, 22/06:  525’ muntanya (Coll Formic – Matagalls – Les Agudes  – Turó de l’Home – Montseny – La Castanya – 
Coll Formic) : Molt bones sensacions en general, amb dos punts crítics (la pujada a Coll Pregon -degut al consum a 
destemps d’un plàtan- i la baixada de Coll Formic al Montseny – per el calor que feia i la manca de líquid per 
contrarrestar-la. Surto a ¾d6 del matí i arribo a ¾d3 de la tarda. He perdut un quilo que caldrà recuperar. 
 
Dc, 25/06: 54’ muntanya (Camí de la Serra – Tobogan s de la Serra – camí del castell – castell de Tarad ell (volt 
dins del castell) – camí de Masgrau – camí de dalt del Pantà – camí de Masgrau – carretera de Viladrau ): Faig el 
camí de la serra i els tobogans amb molt menys desgast físic que la darrera vegada que els vaig fer. La pujada al 
castell també va molt bé i m’anima a fer la baixada amb més pendent. Les bambes molt gastades rellisquen amb la 
sorra de la baixada i caic de cul a terra. M’aixeco i segueixo baixant, però sense córre fins arribar a la pista. Allà, em 
desvio pel corriol que voreja el pantà per la banda de dalt.Molt bones sensacions físiques tot i la caiguda i el dolor a la 
natja dreta que, un cop dutxat, encara em queda.  



Dj, 26/06: 30’ de cursa (Taradell - Penedès – Santu gènia – Saladeures) + 60’ caminant (Saladeures – 
Rocafarigola – Taradell)  El calor i la manca d’alimentació em fan deixar de córrer poc abans d’arribar a Saladeures. 
Descobreixo algunes raconades noves i un nou circuit molt recomanable tant per fer-lo corrent com caminant. 
Db, 28/06: 60’ muntanya suau (ressenya d’un camí a la Fossa d’en Toca-sons) : Me’l prenc de descans, en vistes 
del camí de diumenge. 
Dg, 29/06: 300’ muntanya (El Costabona de Mossèn Ci nto) : 3 hores de pujada per l’Ullat i la Coma del Tec i 2 hores 
de baixada (amb trams de cursa) pel coll de Siern. Magnífiques sensacions en una excursió brutalment encisadora. 
 
JULIOL 
Dm, 01/07: 79’ muntanya (carretera de Viladrau – Ar nes del Bou – Cuines – Enclusa – tobogan de La Tron a – La 
Trona- camí de Puiglagulla – Oratori – camí de Puig lagulla – camí del Bou – La Codina) : Sensacions molt bones, 
arribo a unes pulsacions molt altes en l’últim tram de l’Oratori i haig d’acabar la pujada caminant. A dalt descanso un 
parell de minuts fins a baixar les pulsacions i la tornada la faig amb trams de tros, trams de carrera i trams d’sprint. 
Db, 05/07: 75’ caminant (Ruta d’en Toca-sons: Del g os caçador a la Fossa d’en Toca)  Caminada suau, però amb 
molt de sol. Molt bones sensacions. 
Dg, 06/07: Entrenament molt suau : Orientació i agudesa visual pels boscos de Viladrau. Entrenament en terreny 
irregular i agudesa visual per trobar bolets a la zona dels Molins i Can Gat. 
 
Dl, 07/07: Escalada: Vies Oriol i Folgueroles (4) i  Lili (4+)  en execució perfecte. Via sense nom (5)  on em quedo en 
un punt on no trobo presses suficients per posar les mans. Bones sensacions i una millor evident enfront dels altres 
dies que vaig anar a fer aquest esport. 
Dm, 08/07: 20’ de cursa a Aiguafreda (pista al Pla de la Llacuna) + 76’ de muntanya combinada a Viladr au 
(segment de Meridià Verd a la muntanya d’en Sala) : No prenc la pista bona per pujar al Tagamanent –agafo la que 
hi ha per pujar-hi en cotxe- i faig un curt tram de pista en pujada. Torno a baixar, prenc el cotxe i vaig cap al Molí 
Espatllat per fer un tram de Meridià. Començo corrent amb trot suau fins al final de la pujada de la línia d’electricitat, 
allà començo a caminar fins passat el Pla de l’Oriol on giro cua i baixo corrent amb diversos ritmes i per diversos 
terrenys. Durant el recorregut les sensacions són molt bones, però passades tres hores tinc la sensació de no haver 
recuperat prou bé (pesantor a les cames i sensació de freqüència cardiaca massa alta). 
Dj, 10/07: 40’ de trot per Taradell : Local del Centre – La Serra – Can Boix – Baumes –castell – baixada per Mansa – 
roques – gaies – casa: Molt bones sensacions i bona resposta física. 
Dv, 11/07: 45’ de trot per Taradell : Casa – carretera de la Roca – Can Janet – Can Vilarrasa – la Casa Nova del Vivet 
– el Ricart – Poligon del Vivet – cal Generó – carretera – la Madriguera – can Llebre – el Pont del Mil·leni – la Font Gran 
– Can Just – Casa: Molt bones sensacions i bona orinetació. 
Dg, 13/07: Castells a Barcelona + Passejada de casa a la Plaça Sant Jaume. 
 
Dl, 14/07: 60’ muntanya. 
Dm, 15/07: 60’ muntanya. 
Dc, 16/07: 60’ mixte. 
Db, 19/07: El Manelic de Sant Gil (inici nocturn) ó Ulldeter – Bastiments - Pic de la Dona 
Dg, 20/07: Actuació a Calafell 
 
Setmana del 21 al 26 de juliol: Descans, preparació de bosses i visita a la mare de l’Edurne per paquet a portar a Quito. 
 
Dg, 27/07: Tuc de Mulleres 
Dl, 28/07 a Dg, 03/08: TranspiriAneto 
Dl, 04/08 a Dg, 24/08: Equador: Páramos, nevados i selva 
 
Del 25 al 31 d’agost: Descans. El cap de setmana del 31, sortim amb avis i nebots?  
 
SETEMBRE: Els dies de descans, fer bicicleta. 

DL DM DX DJ DV DS DM Total 

1 2 3 4 5 6 7 (km) 

Descans Fàcil Moderat Fàcil Descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 0:45 0:30 0 1:00 1:30 37,5 
FM Poblenou (?) 
 

8 9 10 11 12 13 14   

Descans Fàcil Moderat Fàcil Descans Nòrdica Llarg   

0 0.30 1:00 0:30 0 1:00 1:45 40 
 
Dm, 09/09: Assaig especial CdB 
Pont de l’11 de setembre: Núria – Taradell ó Quatre  dies a peu per la zona de Núria – Bacivers – Caran çà 
(travessa entre estacions del tren groc?) 
Db, 13/09: Assaig especial CdB 
 
Del 15 al 19 de setembre:  
- Dm, 16/09: Assaig especial CdB 
- Db, 20/09: Assaig especial CdB 
 
Db, 20 i Dg, 21 de setembre:  (Matagalls – Montserrat?) + (Actuació de la Mercè?) 
 
Del 22 al 28 de setembre: Dos o tres entrenaments d’entre 30 minuts i 1 hora. 



 
Db, 27 i Dg, 28/09: Barcelona Activa al Montardo 
 
OCTUBRE 

29 30 1 2 3 4 5   

Descans Fàcil Moderat Fàcil Descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:00 0:30 0 1:00 1:00 35 
Dv, 03/10: Assaig especial CdB 
Db, 04/10: Actuació de Sarrià 
Dg, 05/10: Concurs de Tarragona? 
 

6 7 8 9 10 11 12   

Descans Fàcil Moderat Fàcil Descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:00 0:30 0 1:00 2:00 44,5 
Dg, 12/10 : Actuació de Les Corts ? 
 

13 14 15 16 17 18 19   

Descans Fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Cursa   

0 0:30 1:00 0:30 0 1:00 2:00 46,6 
Dg, 19/10:  Beget – Oix - Bassegoda – Pic de les Bruixes – Comanegra – Rocabruna – Beget 
 

20 21 22 23 24 25 26   

Descans Fàcil Moderat fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:00 0:45 0 1:00 1:45 44,5 
 
NOVEMBRE 

27 28 29 30 31 1 2   

Descans Fàcil Moderat fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:00 0:45 0 1:00 2:30 52,5 
Dv, 31/10: Assaig especial CdB 
 

3 4 5 6 7 8 9   

Descans Fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:15 0:45 0 1:00 2:45 55 
Aprofitant el marcatge de la Matagalls – Vic, fer V ic – Matagalls ó Taradell - Rupit? 
 

10 11 12 13 14 15 16   

Descans Fàcil Moderat fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:15 1:00 0 1:00 2:00 49,5 
Dg, 16 de novembre: Rupit – Taradell corrent 
 

17 18 19 20 21 22 23   

Descans Fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:30 1:30 1:00 0 1:00 3:00 62 
 

24 25 26 27 28 29 30   

Descans Fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0.45 1:30 0:45 0 1:00 2:15 59 
 
DESEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7   

Descans fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Llarg   

0 0:45 1:30 0:45 0 1:00 3:15 70 
 

8 9 10 11 12 13 14   

Descans fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Cursa   

0 0:45 1:15 0:45 0 1:00 2:00 54,6 
 

15 16 17 18 19 20 21   

Descans fàcil Moderat Fàcil descans Nòrdica Llarg   



0 0:45 1:00 0:30 0 0.30 1:15 40,5 
 

22 23 24 25 26 27 28   

Descans fàcil Moderat descans descans Nòrdica Marató   

0 0:30 0:45 0 0 0.30 4:15 57,2 
Dc, 31 de desembre: Sant Silvestre de Barcelona. 
 
 
 
- No sobreentrenar (cal entrenar sense esgotar-se i mantenir un pols màxim de 155 pulsacions en el meu cas): 
                 Com es detecta el sobrentrenament? 
                   * Si als 5 minuts d’haver entrenat, les pulsacions no han baixat de 120 i als 10 minuts no estan sota 100. 
                   * Disminueix la nostra resistència. 
                   * Fatiga general (floixera, apatia, desidia, falta d’interès per entrenar). 
                   * Múscles molt adolorits. 
                   * Temblors. 
                   * Manca de gana 
                   * Insomni. 
                   * Irritabilitat. 
                   * Mal de cap o de panxa. 
                   * Manca d’entusiasme per a fer activitats normalment entusiastes. 
 
Una bona web sobre entrenament per alta muntanya /resistència): 
http://es.wikibooks.org/wiki/Monta%C3%B1ismo/Acondicionamiento_f%C3%ADsico (caçar-la amb 
els entrenaments fixats). 
 
Webs d’entrenament per muntanya: 
http://www.google.es/search?q=entrenamiento+monta%C3%B1a&ie=utf-8&oe=utf-
8&aq=t&rls=org.mozilla:ca:official&client=firefox-a 
 
 



SIGNIFICAT NAMING I CODI DE COLORS ENTRENAMENT ABRI L – DESEMBRE: 
 
Definició de les sessions i ritme  
Fàcil:  Són les sessions de la majoria de dimarts i dijous. Per córrer una marató cal fer molt "volum", es a dir córrer 
molts quilòmetres a la setmana. Aquestes sessions són per augmentar el volum sense castigar excessivament el cos. 
Són descansos actius. Cal córrer a un ritme tranquil en el que es pugui mantenir una conversa. 
 
Moderat:  Són les sessions dels dimecres. És el dia que es pot forçar una mica més si "el cos ho demana" encara que 
no cal fer-ho, especialment si ens trobem cansats. El fet de córrer tres dies seguits i no espaiats és intencionat ja que el 
cansament s’acumula d’un dia a l’altre i és una forma de simular una tirada més llarga. Les sessions dels dimecres són 
més o menys la meitat de llargues que les de diumenge, moltes d’aquestes sessions sobrepassen l’hora i cap al final, a 
la setmana pic hi ha una sessió al voltant d’una hora i mitja. Caldrà planificar el dia correctament. 
 
Fartlek:  Consisteix en córrer camp a través en totes direccions i a diferents ritmes, ja sigui pujant, baixant, en zig-zag, 
en terreny pla, a velocitat normal, accelerant, etc., el que dóna resistència, agilitat i velocitat. Es tracta de fer una hora 
de treball aeròbic, el principal objectiu de la qual és fer treballar els muscles i el sistema cardiovascular però fent 
descansar les articulacions.  
 
Nòrdica : Consisteix en caminar amb bastons d’esquí i a un ritme ràpid. La tècnica utilitzada és la de l’esquí nòrdix i 
serveix, com el fartlek, per fer treball aeròbic amb l’objectiu de treballar els muscles i el sistema cardiovascular, fent 
descansar les articulacions i amb un reforç específic de braços i esquena. 
 
Llarg:  És l’entrenament més important i el més dur. Sol fer-se aquesta sessió d’hora el diumenge per aprofitar la resta 
del dia. Per aixecar-se d’hora i cardar-se una pallissa de quasi tres hores corrent cal una força de voluntat no 
menyspreable, i més a l’hivern quan fa bastant fred. Creiem que aquest fet de sortir del llit és el vertader moment que 
separa un muntanyenc de la resta de la gent. En aquestes sessions el més important és no enfonsar-se i córrer a ritme 
constant o en lleugera progressió (acabar més ràpid que quan és comença). Cal aprofitar aquestes sessions, 
especialment les últimes del pla, per comprovar l’equip: la samarreta, els mitjons, les sabatilles, en quins punts cal fer 
servir vaselina si tenim problemes de fregaments, el millor és portar la roba que portarem a la sortida. Una de cada tres 
setmanes aproximadament és una setmana de descans, això consisteix en reduir la tirada llarga en un 30% 
aproximadament, és important no compensar aquesta reducció de volum augmentant la qualitat (corrent més ràpid) 
perquè aleshores no es descansa. 
 
Cursa: Són importants per guanyar una mica d’experiència. En el pla hi ha programades dues curses, es poden fer 
alguna més és millor no abusar i el més important és respectar els descansos i la progressió en les tirades llargues. 
 
Descans:  Són dies molt importants. Cal no intentar recuperar entrenaments perduts aquests dies. Si no respectem els 
descansos és més probable que ens lesionem o acabem sobreentrenats que no que millorem la forma. També és 
important intentar dormir les hores que toquin. 
 
Si ens trobem còmodes amb el pla d’entrenament i volem augmentar-lo és pot afegir una altre sessió els divendres. 
 
Cal ser capaç de fer certa improvisació durant el pla. El més important és seguir les pautes però si un dia no és pot 
sortir a córrer no te gaire importància, també és poden intercanviar les sessions de diumenge i dissabte. També és 
possible que en algun moment ens trobem molt cansats, que ens constipem o tinguem alguna petita lesió o molèstia, 
en aquest cas es preferible aturar de córrer o córrer menys durant uns dies. Alguns dels principis que cal respectar són: 
    * El quilometratge setmanal i la seva progressió 
    * Les tirades llargues i la progressió 
    * Ajuntar el dies d’entrenament entre sí per acumular el cansament 
    * Descansar després d’un dia d’entrenament dur o d’una cursa 
    * Tenir el pic de volum dues o tres setmanes abans de l’expedició i anar baixant progressivament 
    * Les pautes de salut: alimentació, hidratació, estiraments, dormir prou. 
 
Codi de colors : 
Verd = suau 
Groc = moderat 
Vermell = ràpid 
 
Altres consells importants  
Estiraments:  És imprescindible fer estiraments abans i després de cada entrenament. Sinó és fa hi ha un gran risc de 
lesionar-se i també es perd eficiència. També és important fer exercicis d’abdominals al menys dos cops per setmana. 
 
Sabatilles:  Encara que es pot córrer quasi amb qualsevol cosa, quan el quilometratge es alt és important portar un bon 
parell de sabatilles.  
 
Alimentació:  No cal fer grans canvis en l’alimentació, cal portar uns dieta equilibrada, serà convenient augmentar 
lleugerament la ingestió d’hidrats de carboni de lenta assimilació (pasta, cereals, fècula, ...) i vitamines (fruites, 
verdures, ...). És bo controlar el consum de greixos i minimitzar o eliminar els greixos saturats. 
  
Aigua:  Cal beure molt. És important estar ben hidratats. Especialment cal beure molt abans i després de l’entrenament. 
En general beure més del compte no fa cap mal. 
 
Entrenament psicològic:  L’entrenament psicològic és molt útil. 
 
Dormir:  Cal no substituir les hores d’entrenament de per de son. De fet és possible que tingueu que dormir més que 
abans. 


