
emà, diumenge, tin-
drà lloc la 17a Mitja 
Marató de Terrassa 
on participen milers 
d’atletes que recorre-
ran els carrers de la 

ciutat durant ni més ni menys que 
21 km. Cada vegada hi ha més per-
sones que es decideixen a cordar-
se les bambes i sortir a córrer, la 
qual cosa és molt positiva.  

Des de la clínica CEMU volen 
posar atenció en la importància 
d’una correcta alimentació en 
aquest tipus de proves, per això, 
tant si fa anys que sou “runners” 
com si és la vostra primera mitja 
marató, la nutricionista d’aquest 
centre, Núria Vélez, us dóna unes 
pautes nutricionals essencials per 
obtenir el màxim rendiment pos-
sible. 

L’alimentació dels dies previs cal 
que vagi orientada a mantenir uns 
correctes nivells de glucogen mus-
cular (la glucosa que emmagatze-
mem a la musculatura) i una bona 
hidratació. 

Per això uns dies abans pren-
drem carbohidrats com la pasta, 
l’arròs, el pa i la patata a tots els 
àpats (les quantitats sempre seran 
adaptades en funció del nostre en-
trenament i les característiques in-
dividuals). Si acostumem a tenir 
molèsties gastrointestinals durant 
les curses evitarem prendre lle-
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gums i cereals integrals els dies 
previs a la cursa.  

L’estat d’hidratació amb què ar-
ribem a la cursa també és molt im-
portant, per la qual cosa cal pen-
sar-hi i beure cada dia entre 1,5 i 2 
litres d’aigua. 

Cal que sigui ric en hidrats de car-
boni (un plat d’arròs o de pasta) 
amb una petita porció de proteï-
na de fàcil digestió (carn o peix 
magres) i amb una fruita o iogurt 
de postres. Evitarem les salses i les 
coccions greixoses. Recordeu beu-
re líquid! 

Un punt important a tenir en 
compte és no fer experiments 
amb el menjar el dia de la prova. 
No menjarem mai res sense tenir 
la certesa que ens va bé a l’estó-
mac i no ens provoca molèsties 
gastrointestinals.  

Cal que esmorzem sempre, 
aproximadament 3 hores abans de 
la prova, combinant carbohidrats 
d’absorció ràpida i lenta.  

Per exemple: un got de beguda 
d’avena amb cereals o muesli (no 
integral) i fruita o torrades de pa 
blanc amb melmelada i un suc de 
taronja natural o un batut de llet 
desnatada i sense lactosa o un bol 
de beguda d’avena amb fruites i 
cereals.  

Cal dir que les “farinetes” hidro-
litzades (sí, sí, les que prenen els 
bebès) també poden ser molt útils 
en aquests casos. 
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peuta sóc monitor d’una discipli-
na que ajuda l’usuari a millorar la 
seva salut.”  

En Francesc Sànchez imparteix 
cada setmana tallers gratuïts diri-
gits als usuaris d’Oncolliga i 
d’Avan. “Són sessions de gran va-
lor terapèutic perquè es basen en 
la medicina tradicional xinesa. La 
pràctica continuada d’aquestes 
disciplines taoistes forma part 
d’un treball intern. Per a mi el tai-
txi és molt més que un esport o 
una teràpia. És, sobretot, una 
consciència en l’actitud.” 

Francesc Sànchez és també 
l’autor de “Yùyán. Una petita al·le-
goria”, una novel·la on la protago-
nista transmet tot un seguit de va-
lors i recorda que les actituds i les 
emocions incideixen directament 
en el cos. Els beneficis de la ven-
da van a parar a Oncolliga. //

Mitja hora abans de la sortida 
podem fer un petit aportament, 
ric en sucres, com per exemple 
una fruita i una barreta de cereals, 
un grapat de panses i orellanes… 

El dia de la prova també cal que 
ens hidratem correctament. Po-
dem comprovar-ho amb el color 
de l’orina, tenint en compte que 
quan sigui incolora l’estat d’hidra-
tació serà correcte. Procurarem 
deixar de beure líquid mínim una 
hora o 30 minuts abans de co-
mençar la prova. 

Cal prendre alguna cosa? La res-
posta és “sí”. La finalització de les 
nostres reserves de glucogen és un 
important factor limitant en pro-
ves de més de 90 minuts de dura-
da, però al mercat trobem múlti-
ples opcions per a l’aportació de 
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sucres, des de gels en format 
aquós fins a gominoles. 

Les begudes isotòniques són 
també una bona opció per repo-
sar sucres i minerals durant la cur-
sa (considerem beguda isotònica 
aquella que aporta entre 4 i 8 g de 
sucre/100ml i entre 460 i 1.150mg 
de sodi/litre), podem beure’n a pe-
tits glops cada 20 minuts.  

Cal analitzar la composició de 
cada suplement i valorar un apor-
tament d’entre 30 i 60g de sucres 
per hora durant la cursa, de ma-
nera que mantinguem uns correc-
tes nivells de glucèmia en sang. 
Això sí, sempre havent entrenat 
prèviament el nostre intestí per a 
l’absorció de sucres durant l’exer-
cici, i provant el gel durant l’entre-
nament, per evitar molèsties gas-
trointestinals, conclou la nutrici-
onista Núria Vélez, d’aquesta clí-
nica de Terrassa. //

Participar en una marató no és una 
cosa de broma. Significa preparar-
se molt bé per dur a terme un es-
forç físic i mental. I els peus i les ar-
ticulacions han d’estar en forma 
perquè són els grans patidors 
d’aquest gran esforç. Per evitar le-
sions és recomanable seguir els 
consells del preparador físic així 
com d’un fisioterapeuta o osteòpa-
ta. Junt amb els exercicis d’escalfa-
ment els dies abans també és im-

portant tenir cura dels peus i les ar-
ticulacions amb un massatge des-
carregant i drenant preparatori. 

Cal triar unes sabatilles confor-
tables i no estrenar-les el dia de la 
cursa. Per evitar les erosions tam-
bé és aconsellable triar uns mitjons 
transpirables i de teixit natural. Un 
truc és posar-se vaselina als peus, 
a l’entrecuix i al pit. El fregament 
continuat de la roba xopa de suor 
amb la nostra pell pot arribar a ser 
molt dolorós, i fins i tot provocar fe-
rides. I ja podem començar a escal-
far i començar a trotar al nostre rit-
me perquè ens esperen unes hores 
intenses. //
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