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Recomanacions nutricionals 

Nutrició del dia a dia 

“Falla entrenant, i t’estaràs entrenant per a fallar”. Aquesta expressió no 

pot ésser més certa ja que, per treure a la llum la nostra millor versió a la 

cursa, és fonamental que la nutrició del dia a dia ens permeti rendir al màxim 

en els nostres entrenaments. 

Per tal d’aconseguir-ho, hem d’aportar els nutrients necessaris per a 

recuperar-nos com més aviat millor de l’esforç que impliquen els 

entrenaments. Per aquest motiu, el primer aspecte a tenir en compte en la 

nutrició diària és aportar la quantitat de nutrients adaptada als nostres 

requeriments energètics i nutricionals. Ja sabem que els i les esportistes 

tenim unes necessitats més elevades d’hidrats de carboni i, en especial, els 

de resistència. D’altra banda, tampoc podem evitar la ingesta de proteïnes 

que ens ajudarà a restaurar les fibres musculars després de cada entrenament. 

Per últim però no menys important, la nostra dieta s’ha de basar en productes 

d’origen vegetal com les fruites i les verdures per a una correcta aportació 

vitamínica, de minerals i de fibres. 

Un altre aspecte important sobre la nutrició diària són els moments del dia 

en què ingerim els diferents nutrients. Per exemple, en el cas dels hidrats de 

carboni, al contrari del que molta gent pensa, es poden consumir per la nit 

sense cap problema. Dit això, es interessant consumir-los abans, després, o 

fins i tot durant els entrenaments (sobretot per aquells més demandants). És 

molt bon moment per a provar els aliments que portarem a la cursa. 

D’aquesta manera, també practicarem la ingesta d’aliments durant l’esport 

que realitzarem, en aquest cas, Trail. La ingesta d’hidrats de carboni per hora 



durant la pràctica esportiva depèn de molts factors com el pes, la intensitat, 

el terreny o el perfil, els costums del propi esportista, de la durada de 

l’entrenament, de si s’ha fet una pauta de càrrega d’hidrats anteriorment... 

Dit això, quan la durada de l’exercici superi les dues hores, podem optar per 

un rang d’entre 40-60g d’hidrats de carboni, movent-nos a prop del límit 

inferior en cas que pesem poc i del superior en cas contrari. A mesura que es 

s’allargui la durada de l’entrenament, augmentarà també la ingesta del 

nutrient en qüestió. La màxima quantitat d’hidrats tolerats per cada persona 

es molt variable, i caldrà provar-ho als entrenaments, però no acostuma a ser 

necessari passar dels 100 g HC/hora. 

Respecte a l’aportació de proteïnes, l’ideal es repartir-la en més de dos àpats 

al dia, i un extra que podem realitzar després de l’entrenament. Si són 

exercicis de força, es pot ingerir únicament proteïna, però si l’entrenament 

està més encarat a la resistència i, per tant, es dóna una depleció dels dipòsits 

d’hidrats de carboni, la idea és mantenir una proporció de 3:1 (tres d’hidrats 

i una de proteïna). 

Per altre banda, hem d’intentar allunyar la ingesta de greix i de fibra dels 

entrenaments ja que, donat que són més difícils de pair, poden causar 

malestar intestinal, flatulències i alentir la digestió i l’absorció de nutrients. 

Finalment, no ens podem oblidar de la hidratació, en especial durant els 

entrenaments més exigents. La ingesta individual d’aigua depèn de la taxa 

de sudoració, i aquesta al seu torn depèn del sexe, el pes, el percentatge de 

greix, la intensitat, la temperatura, la humitat... Per norma general, els homes 

han de consumir al voltant dels 500 mL per hora, mentre que les dones, prop 

dels 400 mL. 

Setmana anterior a la competició 

En la setmana prèvia a la competició és convenient realitzar una càrrega 

d’hidrats de carboni. Amb aquesta idea, augmentarem les quantitats dels 

aliments rics en hidrats en detriment dels que són font principal de greixos i 

proteïnes. D’altra banda, els hidrats de carboni en els que basarem 

l’alimentació han de ser refinats o blancs (en lloc dels integrals), perquè en 

no contenir fibra no resulten tan difícils de pair. A més a més, és interessant 

acompanyar-los d’aigua i sals, fet que millora la seva absorció. Per tal de 

reduir l’aportació extra de greixos en l’elaboració dels plats utilitzarem 

tècniques senzilles com la planxa, el forn, el valor, el papillot... 

Finalment, és aconsellable no deixar res a l’atzar i recórrer a aliments que ja 

coneguem, i que sapiguem que se’ns posen bé, de manera que no provarem 



cap aliment nou per tal d’evitar que ens pugui provocar problemes 

intestinals. 

Competició 

Un cop arribat el dia de la competició seguirem donant importància als 

hidrats de carboni, la nostra principal font d’energia en aquesta tipologia 

d’esforços. El nostre esmorzar ideal constaria principalment d’aliments rics 

en hidrats, acompanyats per una font de proteïna magra, i evitant excessos 

de greixos i fibres. Un exemple podria ser: pa torrat amb melmelada y tofu a 

la planxa, o un entrepà de pernil salat. 

Donat que la cursa comença a dos quarts de nou (8h30), l’hora de l’esmorzar 

hauria de rondar entre 2/4 de set i les set (6h30-7h00), ja que d’aquesta 

manera haurem paït la gran majoria dels aliments i tindrem nutrients 

disponibles per a ser utilitzats des del moment de l’inici de la competició. 

Al llarg de la cursa anirem ingerint aproximadament uns 600 mL d’isotònic 

per hora, i és recomanable, a més a més, prendre una píndola de sal cada 

hora. Tot això promourà que mantinguem una correcta hidratació i reposició 

de sals (tot i que dependrà de la taxa de sudoració de cada esportista). 

Durant la cursa anirem trobant avituallaments, on continuarem triant fonts 

d'hidrats de carboni (i baixos en greix), per la qual cosa la fruita pot ser una 

gran aliada. Recordem que hem d'optar pels aliments ja coneguts, per tal de 

no patir cap mena de molèstia intestinal. Una altra bona opció és el 

“autoproveïment”, ja que d'aquesta manera no deixem res a l'atzar, perquè si 

alguna cosa sabem segur que no donarà problema són els aliments que porta 

cadascú, a més de tenir la tranquil·litat de saber que els podrem consumir 

quan ho considerem convenient. 

En relació a aquest últim punt, podem recórrer a aliments naturals en la 

primera part del recorregut, ingerint els aliments sòlids en els moments que 

així ho permetin (quan tinguem les pulsacions més baixes), i els més fàcils 

de consumir en zones planes o descensos, per a evitar distraccions i risc de 

lesions. Tot i així, quan la fatiga sigui evident, podem tirar de barretes o gels 

als quals estiguem acostumats. 

Després de la competició 

Una vegada acabada la competició haurem de prioritzar la hidratació, perquè 

haurem perdut una gran quantitat de líquid, per la qual cosa es recomana 

beure 1.5L per cada Kg de pes perdut. Poden ser-nos d'utilitat els aliments 

salats com per exemple galetetes salades, pernil salat o fins i tot un grapat 



petit de patates fregides, perquè aquests a més d'ajudar-nos a reposar el sodi 

perdut, augmentaran les ganes d'ingerir líquid. 

En relació a l'alimentació que hem de seguir en aquest moment, haurem 

d'ingerir hidrats de carboni ja que a més el nostre organisme respon molt bé 

a aquests després de l'esforç tan llarg i demandant que ha sofert. Per això, 

triarem opcions amb un alt índex glucèmic com ara gominoles, pa blanc, sucs 

de fruites, un refresc esbravat… Encara que també és recomanable prendre 

un recuperador en la mitja hora posterior al final de la carrera, alguns 

exemples són Recoplus (Powergym) o Quick Recovery (KeepGoing) o Total 

Recovery (Victory Endurance)… 

El següent menjar a realitzar haurà de ser de fàcil digestió, aportar hidrats de 

carboni (com a arròs, pasta, pa, patata, moniato…), i una font de proteïna 

magra (com, pollastre, peix, ous, tofu, tempeh, heura…), que ajudarà a 

mitigar el mal muscular causat en l'exercici. Com a postres, seria interessant 

consumir alguna fruita, a poder ser cítrica ja que són font de vitamina C, un 

antioxidant natural que fomentarà la correcta recuperació de les funcions 

normals del cos... 

Un parell d’exemples: 

- Cuscús amb heura + 2 kiwis 

- Arròs amb pollastre + 1 taronja 

- Patata rostida amb bacallà + 2 mandarines 

Finalment els dos dies posteriors a la cursa també hauran de seguir una 

estructura amb aliments rics en hidrats de carboni. 
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