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Molt més que córrer amb el gos
EL CANICRÒS HA ESDEVINGUT UNA PRÀCTICA HABITUAL, SOVINT DE LA
MÀ DE LES CURSES DE MUNTANYA, PERÒ NO SEMPRE AMB LES
GARANTIES DE SEGURETAT NECESSÀRIES

Participar en un dels nombrosos canicrossos que se celebren ara arreu de Catalunya i d’Espanya és molt
més que sortir a córrer amb el gos, per molt acostumats que estiguin a ferho l’amo i l’animal. Aquest és el
primer crit d’alerta que coincideixen a donar els pioners d’aquesta especialitat al Principat i els responsables
de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), l’Associació Espanyola de Múixers, responsables de la
regulació i ordenació d’aquest esport. Tot i així, l’alt interès que ha aixecat el canicròs i l’elevada participació
que registra cada prova suposen una bona base de futur.

Originari del nord d’Europa, el canicròs es va desenvolupar a Catalunya fa més de quinze anys gràcies a
iniciatives com les de Carles Garcia, que va organitzar a Sant Llorenç Savall una cursa pionera que encara
avui és una de les més participatives. “Teníem l’experiència de les curses de trineus arrossegats per gossos
sobre terra i fins i tot de bicicletes, el que es coneix per bikejoring, i vam decidir fer-ho sense vehicle”,
explica Garcia. “Després van arribar les reglamentacions, l’adaptació a les normes internacionals i la
participació de federacions de múixing, muntanya, atletisme, agility, esports d’hivern… perquè estem en un
terreny fronterer”.

La pràctica d’aquest esport requereix uns mínims coneixements en múixing i un entrenament específic,
tant del corredor com del gos. A més d’un rigorós control veterinari de l’animal, que ha de comptar amb una
assegurança de responsabilitat civil que vagi a càrrec del propietari o de la cursa. També es necessita
l’arnés, la corretja i la guia específics per a aquest tipus de cursa. No és una pràctica cara ni complexa, però
sempre cal garantir la seguretat de tots, cosa que no sempre es compleix.

“El problema a Catalunya és que sempre hem vinculat el canicròs, que per definició és una cursa de
velocitat i vinculada al múixing, a les curses amb gossos de muntanya, i serà difícil diferenciar-les –explica
Xavier Farnós, president de l’Associació de Múixers–. I molt sovint ens trobem circuits que no són adients a
aquesta pràctica i aficionats que vénen de la muntanya en comptes de venir del múixing. A més de gent que
organitza proves sense coneixements ni seguretat”.

D’aquí que els experts insisteixin a demanar als interessats que s’informin abans de comprar el material
per participar en algun canicròs. No només saber de què es tracta, sinó les garanties que ofereix cada
prova. “S’ha de mirar si està dins de la Lliga Catalana o Espanyola, que a dia d’avui compleixen tots els
requisits, i és adient federar-se en l’especialitat a la FCEH, que és qui regula a Catalunya aquesta pràctica”,
explica Farnós. En qualsevol cas, els mínims de seguretat són obligats, com garantir la salut de corredor i
gos, ja que, si bé s’acostumen a acceptar totes les races a la majoria de proves, els veterinaris alerten de la
inconveniència que determinats gossos corrin distàncies per a les quals no estan preparats.

El passat diumenge, a Gavà, prop d’un centenar de múixers van participar al Canicròs i Mitja Marató de
l’Eramprunyà, una de les proves adscrites a la Lliga Catalana. Ho feien tant per edats com per la seva
pertinença a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya o simplement a la categoria pròpia que
establien els organitzadors, la Unió Muntanyenca Eramprunyà, amb què es fa evident la confusió en què es
mou aquest esport.
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