
CE CASTELLAR - ALIMENTACIÓ EN CORREDORS DE MUNTANYA

!
L’importància d’una bona alimentació tant per esportistes com per no esportistes és per mantenir 
un BON ESTAT NUTRICIONAL i donar un aport ENERGÈTIC ADIENT.!
!
L’alimentació de l’esportista ha d’ajudar a:!
- Assimilar entrenaments i recuperar d’una forma adient!
- Adaptada al corredor i a la seva vida!
- Evitar lesions i malalties!
- Millora del rendiment!
- Preparació específica de curses!
!

NOCIONS BÀSIQUES!
COM CONSIDEREU QUE HA DE SER UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE?!
HA DE SER UNA ARMONIA ENTRE MACRONUTRIENTS I NUTRIENTS!
!

MACRO I MICRO NUTRIENTS!
HIDRATS DE CARBONI: són l’energia principal de l’organisme. !
Trobem: cereals, pa, arròs, pasta moniato, blat de moro, fruita, mill…!
PROTEÏNES: Tenen funcions estructurals, reguladores, formen part de de teixits, tenen funcions 
en el metabolisme, sistema immunológic i formen part del nostre ADN.!
GREIXOS (Lípids): Diverses funcions a l’organisme, energétiques, estructurals i funcionals. Aquí 
trobem varis subtipus: greixos monoinsaturats, poliinsaturats i saturats!
!
Actualitat piràmides: Nova piràmide Alimentària Australiana!

!
!
!
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!
ALIMENTS POC SALUDABLES:!
Evitar-los ja que tenen poc aport nutricional, molt calòrics, alts en conservants i additius, 
molt processats i contenen habitualment gran quantitat de sucres i greixos hidrogenats.!
!
QUÈ MENJAR AL DIA A DIA?!
Dieta variada, aliments de qualitat, fruita, verdura, aliments que ens sentin millor, evitar 
sucres senzills i aliments molts processats (embutits, precuinats, salses comercials, 
galetes, brioxeria…), cereals complets, peix blau!
!
GLUCOGEN - DESCRIPCIÓ:!
És la forma en que el cos emmagatzema el hidrats de carboni que s’ingereixen. Es reserva al 
fetge i al múscul. La seva principal funció és donar “combustible” a l’organisme quan el demanda, 
ja sigui per la vida diària o per l’esforç físic.!
!
Per què és tant important per l’esportista aquest glucogen?!
Ha de mantenir uns nivells óptims de reserva energètica!
En previsions d’events de llarga duració (superiors a 90’) s’hauria de fer una càrrega d’hidrats de 
carboni per tal de tenir uns bons nivells d’aquest glucogen.!
Segons estudis els dies previs al event s’hauria de moderar-reduir l’activitat física i 2-3 dies abans  
augmentar l’ingesta d’hidrats de carboni !
En events de durada inferior a 90’ no cal fer sobrecarrega d’hidrats!
!
!
!
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!
ALIMENTACIÓ PRÈVIA: Què s’hauria de menjar el dia anterior, l’esmorzar anterior i l’hora 
abans de cursa!
Els objectius d’aquesta: Prevenir hipoglucèmies (baixades dels nivells en sucre en sang), 
subministrar energia i recarregar glucogen!
Si l’event és inferior 90 hauriem de fer sopar i esmorzar ric en hidrats de carboni (HC), moderat en 
proteïnes i baix en greix!
Han de ser àpats de fàcil digestió i baixos en fibra per tal d’evitar molèsties !
!
Un exemple de sopar podria ser:!
Puré de carbassó amb patata (baix fibra i ric hidrats!
2 talls de peix blanc o pollastre o gall d’indi amb arròs, mill o pasta!
Iogurt desnatat amb 1 grapat de nous i mel!
!
L’esmorzar previ hauria de ser unes 3h abans de l’event per evitar molèsties gastrointestinals i ha 
de contenir de 1 a 4g d’HC per Kg de pes!
Per exemple: Corredora de 60Kg consumint 2g d’HC/Kg serien uns 120g HC!
!
Si per exemple és competeix en un event de llarga durada >90 per optimitzar el rendiment s’hauria 
de fer una sobrecarrega d’hidrats!
!
Event diumenge!
Durant la setmana dilluns a dimecres: Consumir dieta moderada en HC 5-7g HC/ Kg de pes!
De dijous a dissabte: Alta en hidrats al voltant de 10g HC/ Kg de pes!
!
ALIMENTACIÓ DURANT LA PROVA!
Un cop més entrem en les diferències segons l’event 
Si és inferior a una hora no caldria ingerir res, amb una bona hidratació i alimentació prèvia seria 
suficient 
Quan l’event duri entre: 
 - 1-2h consumir 30g HC/h 
 - 2-3h consumir 30-60g/h 
 - >2,30h consumir de 60 a 90g HC/h (amb barreja d’hidrats de carboni !
Per tal d’arribar a aquestes quantitats d’hidrats de carboni podem utilitzar la beguda isotònica més 
aliments sólids, semi-líquids !!
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EXEMPLES DE HC i QUANTITATS 
Depenent de les barretes però solen tenir 30g/HC per barreta aprox 
Gels energètics al voltant de 25g/HC 

Barretes fruita i fibra Allbran = 23g HC !
5 Presses de xocolata a la sal = 27,5g HC + 0,06g sal !
2 barretes de muesli i fruita = 35g HC!
!
ALIMENTACIÓ DESPRÉS DE LA PROVA!
Quan realitzem activitat física entrem en un procés de CATABOLISME muscular que segueix en 
quant acabem l’esforç 
Objectiu frenar aquest procés i poder recuperar millor i carregar de nou el glucogen muscular !
En acabar l’event hem de consumir una barreja de proporcions HC:PROT = 3-4:1  Amb una 
ingesta de HC de  1g/Kg de pes !
El tipus de HC han de ser de ràpida assimilació, per exemple: 
Potitos de fruites amb iogurt desnatat 
Papilla de cereals 
Barreges recuperadores comercials !
Hidratació 
Amb la practica esportiva existeix pèrdues de suor perquè el cos s’autoregula tèrmicament i 
dispersa el calor  
Què passa quan suem? 
Amb la suor es perden electrolits i aigua 
Es perden elecrolits, aquest són: Potassi (K+), Sodi (Na+), Calci (Ca2+), Magnesi (Mg2+) i Cloro (Cl-), 
El majoritari de l’organisme és el sodi i és el més important per reposar quan suem !
Una deshidratació i pèrdua d’electrolits comporta una baixada del rendiment aeròbic i cognitiu. Es 
poden donar les següents alteracions: !
 - Major temperatura corporal, descens de la capacitat termoreguladora 
 - Augment de la tensió cardiovascular, augment de pulsacions 
 - Increment de l’utilització del glucogen muscular per estrès, major fatiga 
 - Alteració en el sistema nerviós: marejos, lipotimies 
 - Augment de la fatiga: contractures, “rampes”, pèrdua força muscular  !!!!
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!
Com hem d’hidratar-nos? 
S’han de consumir begudes anomenades ISOTÒNIQUES 
Són begudes que tenen una concentració de 6-8% d’hidrats de carboni, això vol dir que per 500ml 
(1 bidó) hauria de portar un total de 35g HC i 0,5-0,7g de sodi 
Aquestes begudes a temperatura fresca s’absorveixen molt millor 10ºC aproximadament !
Durant l’esforç s’hauria de consumir un total de 500ml d’isotònic per hora en petits glops 
En ULTRAS 600ml/h d’isotònic i uns 0,7 - 1,2g de sodi 
Es poden seguir diferents pautes, veure 200ml cada 20’ es una forma d’evitar molèsties, sempre 
en petits glops i de forma continuada. !
L’hidratació però comença unes 4h abans de l’esforç (en el cas d’event important) 
Després es podria fer un senzill càlcul: pesar-se abans de l’activitat física i pesar-se després i 
calcular la diferència 
Si per exemple: 
Dona 58kg quan torna de córrer pesa 57kg. Hauria de veure 1,5l de beguda isotònica, la millor 
pauta és anar bebent durant les hores posteriors, no de cop. !
Respecte a la pregunta de quant sodi aporta la sal comú: 
1,3g de Sal = 500mg de Na 
1,8g de Sal = 700mg de Na 
2,5g de Sal = 1000mg de Na 

!
SUPLEMENTACIÓ!
Sempre d’evidencia científica: En màxima evidència científica tenim:!
Begudes iso, hipe i hipotòniques!
Gels i barretes energétiques, proteïna whey!
Sals minerals, suplement de ferro, calci i vitamina D!
Probiótics, cafeïna, beta alanina, bicarbonat!
Suc de remolatxa, creatina, omega 3 (DHA)!
!
La suplementació sempre ha de ser personalitzada, adapta a l’esportista i a l’esport.!
!
PODEU SEGUIR-ME:!
https://twitter.com/LaDietaSana!
https://www.facebook.com/blocladietasana?ref=hl!
!
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