
 

 
 
 

PLA D’ENTRENAMENT: 
 

 Planificació de la temporada, buscar competicions i/o establir objectius. (Juntament amb l'atleta 
busquem un calendari de competició adient i planifiquem la temporada a nivell de curses i 
entrenaments.) 

 

 Atenció personalitzada 24h i 365 dies l'any. 
 

 Cada 2 setmanes l’atleta rep un exel amb el pla d'entrenament on s’hi especifiquen les activitats 
diàries a seguir. Aquest pla s’envia a través de correu electrònic (email). 
 

 PDF amb exercicis pel tronc superior, inferior i core, per realitzar sessions de força i reduir el risc 
de lesions. Exercicis tant es poden realizar en un gimnas com a casa. 

 

 Cada 2 mesos aproximadament hi ha un entrenament conjunt entre el corredor i l’entrenador 
on es tracta de millorar la tècnica de cursa o bé es fa rodatge suau que s’aprofita per veure com 
l’atleta evoluciona, dubtes, etc. 

 

 A les setmanes on hi ha curses importants i/o objectius marcats es fa una reunió amb l’atleta i el 
preparador físic per tractar: estratègies de cursa, recomanacions sobre l’alimentació, recorregut, 
relleu, etc. (Això només si es tracta de curses importants o objectius claus de l'atleta). 

 
El preu inclou: 
 

 Descomptes amb la fisioterapeuta Neus Tordera. (Vic) 
 Descomptes al Centre Clínic del Peu, podòleg Pere Clapera (Vic) 
 Descomptes a la botiga de material esportiu Intersport Serramartí de Berga i del Port del Compte. 
 Descomptes als diferents actes esportius, campus o xerrades sobre entrenaments on hi participi. 
 Descomptes al Xalet Refugi Rasos de Peguera. 
 Descomptes a la Vall de Lillet Rural i al Pac d’aventures del Catllaras. 

 
 

 CONSIDERACIONS IMPORTANTS: 
 
o Considero molt important la comunicació entre l’atleta i l’entrenador cada setmana 1 o 2 cops. (telèfon, 
correu electrònic, etc.) 
 
o La comunicació és la manera més ràpida i segura de conèixer la persona. El fet de tenir una bona 
comunicació atleta/preparador físic fa que el rendiment de l’atleta sigui superior. 
 
o Els Plans d’entrenament (exel) es reben cada dues setmanes, tot i que si l’atleta té algún problema físic, 
personal, etc. són modificats, reajustats i enviats un altre cop perquè pugui tornar a entrenar sense 
problemes. 
 
 
 


